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                                                                           Žilina, február 2011
NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

Schvaľuje : 

	prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina – pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne


	zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia


	odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať v zásade na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. V zmysle článku 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina v prípade predaja majetku mesta dražbou sa postupuje podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Návrh odpredať predmetný nehnuteľný majetok sa predkladá z dôvodu dlhodobo plánovaného definitívneho presťahovania všetkých činností DPMŽ, s.r.o. do jedného areálu na ul. Kvačalova (súčasné trolejbusové depo). Predmetné nehnuteľnosti sú v súčasnosti využívané ako autobusové depo DPMŽ, s.r.o., pričom výťažok dražby by mal byť účelovo viazaný na  dobudovanie tohto areálu. 

Dopad predkladaného materiálu na rozpočet Mesta Žilina sa predpokladá na strane príjmov vo výške určenej najvyšším podaním dosiahnutým v dražbe po odpočítaní nákladov dražby, minimálne však vo výške najnižšieho podania, ktoré bude kopírovať cenu určenú podľa znaleckého posudku, navýšenú o predpokladané náklady dražby tak, aby Mesto Žilina finančne na nákladoch dražby neparticipovalo. Predkladaný materiál nadväzuje na koncepciu vysporiadania vlastníctva pozemkov pod trolejbusovým depom, schválenú uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 86/2009 a 45/2010, v ktorej sa počíta s príjmami z predaja predmetných nehnuteľností, ktoré budú následne využité na odkúpenie pozemkov pod trolejbusovým depom a jeho dobudovanie.

Predkladaný materiál bol už schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Žiline č. 74/2010 zo dňa 28.6.2010. Nakoľko však v čase od jeho schválenia došlo k zmene vedenia mesta, terajšie vedenie mesta má záujem opätovne schváliť uvedený materiál. Týmto krokom 
nedochádza k zrušeniu uvedeného uznesenia č. 74/2010, ale len k opätovnému potvrdeniu legitimity na vykonanie odpredaja uvedených nehnuteľností navrhovaným spôsobom.




MATERIÁL 
	
V súvislosti s predchádzajúcimi uzneseniami  Mestského zastupiteľstva č. 86/2009, 45/2010 (riešiace vysporiadanie areálu na Kvačalovej ul.) a č. 113/2008 (riešiacom projekt presťahovania) predkladá sa návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku Mesta Žilina - pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne. Ide o nehnuteľnosti súčasného autobusového depa (bývalý komplexný areál ČSAD), pričom všetky činnosti DPMŽ, s.r.o. budú v súlade s dlhodobým zámerom sústredené na jednom mieste v areáli terajšieho trolejbusového depa na ul. Kvačalova.

Výhodou navrhovaného spôsobu odpredaja je jeho maximálna transparentnosť, nakoľko dobrovoľná dražba je verejná a ktokoľvek z verejnosti môže priamo kontrolovať priebeh dražby. Pri dražbe jednotliví záujemcovia prihadzujú svoje podania až kým sa neuskutoční najvyššie podanie.

Predkladateľ navrhuje najnižšie podanie v dražbe vo výške ceny určenej podľa znaleckého posudku (t.j. objektívne zistená cena), ktorú budú môcť svojimi podaniami záujemcovia navýšiť. Vyvolávacia cena bude navýšená o predpokladané náklady dražby tak, aby Mesto Žilina obdržalo plnú sumu z ceny pozemku.

Mestská rada odporúča odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním. 




