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Žilina, február 2010 

NÁVRH  NA UZNESENIE 

Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Odkúpenie objektov infraštruktúry za cenu 1,– € Mestom Žilina od spoločnosti KASTOR s.r.o. Štúrova 3 Bratislava  v rámci stavby : „Obytný súbor Žilina - Vlčince 5 a technická infraštruktúra“.
Jedná sa o nasledovné stavebné objekty v k. ú. Žilina  : 

SO 202 Spevnené plochy areálové (komunikácie a parkoviská) 
              parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895 
SO 203 Dopravné napojenie Obytného súboru 	
SO 206 Sadové úpravy – parc.č.KN-C 7895, 7896/1/1 
SO 402 Dažďová kanalizácia – parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895 
SO 603 Areálové osvetlenie -  parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895



Uznesenie č.  ________ /2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje 


Prijatie daru - Verejného osvetlenia  stavebného objektu SO-13  na pozemkoch parc.č.KN-C 7637/1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 62, 64, 66,  67, 68  v k. ú. Žilina od investora stavby – Diverso Žilina, s.r.o. Ružová dolina 8 Bratislava v rámci  stavby  : „ Arboreum Žilina Vlčince II“  na ul. Bulharská a Obežná v k. ú. Žilina.  



Dôvodová správa


	Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ďalej  s čl. 4, ods. 3.a/ ,  s čl. 6 bod 6/ VZN Mesta Žilina upravujúcich zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina, podľa ktorých prevody  nehnuteľného majetku podliehajú  schváleniu Mestským zastupiteľstvom.  
Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a v Mestskej rade. 








Návrh na prevod  nehnuteľností


1/ 

Kastor s.r.o., Štúrova 3 Bratislava, zast. Ing. Jarmilou Grujbárovou – konateľkou, požiadala Mesto Žilina o odkúpenie jednotlivých objektov technickej infraštruktúry v súhrne za 1,– €. 
Jedná sa o nasledovné stavebné objekty v k. ú. Žilina, postavené na pozemkoch Mesta Žilina: 

SO 202 Spevnené plochy areálové (komunikácie a parkoviská) 
             parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895	
SO 203 Dopravné napojenie Obytného súboru 
SO 206 Sadové úpravy – parc.č.KN-C 7895 , 7896/1/1 
SO 402 Dažďová kanalizácia – parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895 
SO 603 Areálové osvetlenie- parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895

Spoločnosť Kastor s.r.o., ukončila stavbu : „Obytný súbor Žilina-Vlčince 5 a technická infraštrukúra“. V rámci výstavby zrealizovala stavebné objekty technickej infraštruktúry k jednotlivým bytovým domom. Jednotlivé stavebné objekty technickej infraštruktúry boli zrealizované v súlade s vydaným stavebným povolením a v súlade s vyjadreniami jednotlivých orgánov štátnej správy a samosprávy na pozemkoch  Mesta Žilina so záväzkom mesta na ich prevzatie. 


2/ 

DIVERSO Žilina, s.r.o. Ružová dolina 8 Bratislava, požiadali Mesto Žilina o prijatie daru, a to stavebného objektu SO-13 Verejné osvetlenie parc.č.KN-C 7637/1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 62, 64, 66,  67, 68  v k. ú. Žilina, ktoré bolo zrealizované na stavbe : „Arboreum Žilina Vlčince II“  na ul. Bulharská a Obežná v k. ú. Žilina. 
Verejné osvetlenie sa skladá z troch častí : 
Osvetlenie komunikácie – ul. Obvodová a súčasne aj osvetlenie priľahlých blokov 
Osvetlenie komunikácie – ul. Bulharská chodníkov parkovísk  a chodníkov 
Osvetlenie chodníkov medzi jednotlivými blokmi. 




