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NÁVRH  NA UZNESENIE 

Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C  4451/5, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou ev.č. 919 a jeho odpredaj Ing. Martinovi Tomicovi, bytom Gabriela Povalu 2439/18 v Žiline za cenu 50,– €/m2.


Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 4451/2, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou č. s. 4916 a jeho odpredaj  p. Petrovi Fiabánemu, bytom Saleziánska 1 Žilina za cenu 50,– €/m2.

Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 6163/15, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou č. s. 6472 a jeho odpredaj Ing. Andrejovi Sočuvkovi, bytom D. Dlabača 2 Žilina za cenu 50,– €/m2.


Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1234/9  zast.pl. o výmere 19 m2  v zmysle geometrického plánu č. 116-2009 v k. ú. Žilina ul. Na Šefranici  pod existujúcou garážou ev.č. 714 a jeho odpredaj p. Adamovi Vrábelovi, bytom A. Trizuliaka 311/44 Gbeľany za cenu 50,– €/m2. 






Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina  parc.č.KN-C 5792/7,  zast.pl.  o  výmere 58 m2 v zmysle geometrického plánu č. 2/2010 v k. ú. Žilina za účelom dobudovania parkovacieho stojiska pre imobilných občanov spoločnosti  a jeho odpredaj spoločnosti TB GROUP s.r.o., Predmestská 90 Žilina, zast. Ing. Tiborom Baricom – konateľom za cenu 50,– €/m2. 


Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina parc.č.KN-C 1245/48, ostat.pl. o výmere 9 m2 v k. ú. Žilina, ul. Ruppeldtova  a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného  zreteľa Ing. arch. Romanovi Trizuliakovi, bytom F.Ruppeldta 1288/4 Žilina za cenu 50,–  €/m2. 


Dôvodová správa

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 3. písm. a/. Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Žilina podľa ktorého predaj  nehnuteľného majetku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom.  
Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b/ nepoužijú pri prevode pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátanie priľahlej plochy.  V zmysle VZN upravujúcich zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina čl. VII. ods. III písm. b/ 
V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 6 zákona obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci poslancom obecného zastupiteľstva, alebo blízkou osobou tejto osoby. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b/ sa ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete nepoužije pri prevode pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátanie priľahlej plochy. V bodoch 2 a 3/ ide o prevod pozemkov pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov. 
Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov. V bode 6/ ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že bola schválená uznesením MZ 104/2008 a následným geometrickým plánom došlo k zisteniu, že schválená časť zasahuje v rozsahu 9 m2 do ďalšej parcely. 
Celý materiál bol odsúhlasený Komisiou finančnou a Mestskou radou.
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

1/ 

Ing. Martin Tomica, bytom Gabriela Povalu 2439/18 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4451/5, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŹU. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 919.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu cenu 50,– €/m2.

2/ 

Peter Fiabáne, bytom Saleziánska 1 Žilina,   požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4451/2, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŽU. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 4916.  

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí.

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu cenu 50,– €/m2.

3/ 

Ing. Andrej Sočuvka, bytom D. Dlabača 2 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6163/15, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŽU. 
Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou č.s. 6472. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu cenu 50,– €/m2.

4/ 

Adam Vrábel, bytom A. Trizuliaka 311/44 Gbeľany, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN–C 1234/9 zast.pl. o výmere 19  m2  v zmysle geometrického plánu č. 116-2009 v k. ú. Žilina, ul. Na Šefranici. Jedná sa o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 714. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí.

Odporúčame mestskej rade cenu 50,– €/m2.

5/ 

TB GROUP s.r.o., Predmestská 90 Žilina, zast. Ing. Tiborom Baricom-konateľom požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5792/7, zast. pl. o výmere 58 m2 v zmysle geometrického plánu 2/2010 v k. ú. Žilina za účelom dobudovania parkovacieho stojiska pre 
imobilných v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu do polyfunkčného objektu Alteria centrum z ul. M.R. Štefánika. Odpredajom sa umožní komplexné doriešenie kontaktného 
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priestoru polyfunkčného objektu Altéria centrum s verejným priestranstvom – chodníkom pre peších v súbehu s ulicou M.R.Štefánika. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí.

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu cenu 50,– €/m2.

6/ 

Ing.arch. Roman Trizuliak, bytom F.Ruppeldta 1288/4 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1245/48, ostat.pl. o výmere 9 m2 v k. ú. Žilina, ul. Ruppeldtova za účelom zriadenia prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa parc.č.KN-C  1244/2 v k. ú. Žilina. 
Menovanému bol uznesením MZ 104/2008 zo dňa 16.06.2008 odsúhlasený odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1245/29, zast. pl. o výmere cca 58 m2. Avšak následným vyhotovením geometrického plánu bolo zistené, že žiadaný pozemok o odpredaj pozostáva z dvoch parciel (parc.KN-C 1245/48 a parc.č.KN-C 1245/49), pričom jedna parcela z nich - KN-C 1245/48 nebola zahrnutá do pôvodného uznesenia MZ z dôvodu nedoloženia predmetného geometrického plánu pred konaním MZ.     

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí.

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu  cenu 50,– €/m2. 









