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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  

 

1. zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj lesného 

pozemku  nachádzajúceho sa v obci Turie, a to KN–E parc. č. 1628/1 

lesné pozemky o výmere 89425 m², ktorá je evidovaná na LV č. 1634 pre 

k.ú. Turie  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2013 zo dňa 28.01.2013 bola 

vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj lesného pozemku nachádzajúceho sa v obci 

Turie, a to KN–E parc. č. 1628/1 lesné pozemky o výmere 89425 m², ktorá je evidovaná na 

LV č. 1634 pre k.ú. Turie. 

 

V zmysle zverejnených podmienok súťaže bola stanovená lehota na predkladanie 

návrhov do 20.03.2013, 12:00 hod.  

 

V čase, v ktorom sa mala zrealizovať elektronická aukcia nebol v súťaži prihlásený  

žiadny účastník, ktorý by bol ochotný sa uvedenej aukcie zúčastniť. 

 

V súlade s časťou A bod 10 písm. b) (všeobecné informácie) oznámenia o vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže 

meniť alebo súťaž zrušiť.  

 

 

MATERIÁL 

 

V lehote stanovenej na predkladanie návrhov bol predložený spôsobom uvedeným v 

oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže iba jediný návrh avšak aj predmetný 

účastník mestu Žilina telefonicky a následne aj písomne listom zo dňa 02.04.2013 oznámil, že 

pripravovanej elektronickej aukcie sa nezúčastní. S poukazom na logiku veci ako aj 

hospodárnosť nakladania s verejnými prostriedkami navrhujeme schváliť  zrušenie vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny. Materiál bol prerokovaný Komisiou 

finančnou, Komisiou životného prostredia a Mestskou radou ktoré odporučili materiál 

schváliť.  

 


