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z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 06. 11. 2006


Automatizovaná správa dopravných priestupkov mesta Žilina 

Uznesenie č. 60/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Automatizovanú správu dopravných priestupkov mesta Žilina spracovanú Žilinskou univerzitou v Žiline, fakultou riadenia a informatiky 
	Inteligentné Dopravné služby pre žilinský samosprávny kraj a Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 




Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta

Uznesenie č. 61/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta


	ukladá


	Dušanovi Kuchárikovi, riaditeľovi Mestskej krytej plavárne
	preložiť správu o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta

		Termín: 	31. 10. 2007



Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2006/2007

Uznesenie č. 62/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2006/2007


	ukladá

	Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	predložiť Vyhodnotenie údržby komunikácií v zimnom období 2006/2007

		Termín: 	30. 04. 2007



Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva 

Uznesenie č. 63/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva




Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Uznesenie č. 64/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta: 


	parc. č. KN-C 994/19, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 854 – Štefanovi Kováčovi, bytom Divina 9 za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 6470, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta, pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5301 – Mgr. Karolovi Veselému, bytom Smreková 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 1258/16, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Veľká Okružná, pozemok pod existujúcou garážou ev.č.776 – Margite Tichej, bytom Predmestská 33/88, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C  2518/1, zast.pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Revolučná za účelom výstavby garáže – Ing. Anne Slotovej, bytom Revolučná 3289/1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 6663/8, ostat.pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. J.C.Hronského za účelom výstavby garáže – Karolovi Belánikovi, bytom Borová 36, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1366/9, zast. pl. o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého za účelom výstavby garáže – Rastislavovi Mičkovi, bytom Hollého 368/25, Žilina a Michaele Freudenfeldovej, bytom Hollého 368/25, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 963/41, ostat. pl. o výmere 15 m2 v k. ú. Brodno v zmysle geometrického plánu č. 12/2006 za účelom sprístupnenia pozemku parc. č. KN-C 963/39  len na šírku parc. č. 983/39 – Ing. Radoslavovi Káčerikovi, bytom Hurbanova 2573, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 2156/2, ostat.pl. o výmere cca 6 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná, pozemok pod garážou – Miroslavovi Pitekovi, bytom ul. Republiky 9, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 7896/12, zast. pl. o výmere 7 m2 a parc.č.KN-C 7896/13, zast. pl. o výmere 7 m2  v zmysle geometrického plánu č. 86/2006  v k. ú. Žilina, Vlčince V, pozemky pod objektami trafostaníc 001 a 002 – firme KASTOR s. r. o., Štúrova 3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 588/5, ostat.pl. o výmere 346 m2 v zmysle geometrického plánu č. 14/2006 v k. ú. Zádubnie (Pod Bukovinou), za účelom výsadby okrasnej zelene – Ing. Vendelínovi Jankulovi, bytom Zádubnie 200 za cenu 100,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 1386/8, orná pôda o výmere 17 m2 v zmysle geometrického plánu č. 90/2006 v k. ú. Bytčica za účelom zriadenia záhrady – Petrovi Krajčimu, bytom Astrová 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 2031/2 zast.pl. o výmere 13 m2 a parc.č.KN-C 2031/4, zast. pl. o výmere 49 m2 v zmysle geometrického plánu 42/2006 v k. ú. Žilina, ul. Sad na Studničkách – firme AMAZONKA – Kamil Ďuriš, A. Bernoláka 41, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	Železnice SR Bratislava, prostredníctvom spoločnosti Geotop Košice s.r.o., Južná trieda 82 Košice,  požiadali v rámci pripravovanej stavby „ŽSR, modernizácia trate  Žilina – Krásno nad Kysucou“ o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parc.č.KN-C 1225/24, (diel 10) vod.pl. o výmere 36 m2 v k. ú. Brodno v zmysle geometrického plánu č. 71/2006 za cenu podľa znaleckého posudku, vypracovaného na základe cenového predpisu platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.  


	časť PK parc.č. 3960, pasienok o výmere cca 112 m2 v k. ú. Žilina, Bánovská cesta – Rudolfovi Kučerovi, bytom A. Bernoláka 64, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť PK parc.č. 3960, pasienok o výmere cca 480 m2 v k. ú. Žilina, Bánovská cesta za účelom priameho prístupu do areálu – firme BBK, s. r. o., Areál závodu, Cinobaňa za cenu 1000,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 1890/5, zast. pl. o výmere 21 m2 v k. ú. Žilina, ul. M.R.Štefánika za účelom výstavby skladového priestoru – Róbert Knop, bytom M. R. Štefánika 988/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 6281/1, ostat. pl. o výmere cca 330 m2 v k. ú. Žilina, len na úroveň pozemku existujúcej terasy, na ul. Hlinská, za účelom zvýšenia ubytovacej kapacity v Penzióne Junior – firme VEGASTAV s. r. o., Hlinská 8315/20A, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 7997, ostat. pl. o výmere cca 150 m2 v k. ú. Žilina, ul. Dubová za účelom výstavby predajne potravín – Oliverovi Čutekovi, bytom Dubová 35, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 1472/1, zast. pl. o výmere cca 2000 m2 v k. ú. Závodie za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a parkoviska ku skladu – Ing. Stanislavovi Haviarovi, bytom Horná 1003/101, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	181/183 podielu na pozemku parc.č.KN-C 847/3, ostat. pl. o výmere 525 m2 a časť pozemku parc.č.KN-C 977, zast.pl. o výmere cca 450 m2 v k. ú. Zádubnie za účelom výstavby rekreačného zariadenia – Ing. Jurajovi Poliačekovi, bytom Zástranie 201 za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 2726/4, zast. pl. o výmere 307 m2 v k. ú. Žilina, pozemok priľahlý k bytovému domu č. s. 735/28-30 na ul. 1. mája – Byttermu, a.s ., Saleziánska 4, Žilina, v zastúpení domovým dôverníkom Emilom Malichom za cenu 400,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C  7847/1, ostat. pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nitrianska za účelom vybudovania predajne „VEČIERKA“ – Ľuboslave Trnovcovej, bytom Martinská 14/16, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 5038/4, orná pôda o výmere 819 m2 v k. ú. Žilina, Cesta k Paľovej búde do podielového spoluvlastníctva

	Jaroslavovi Holienkaovi, bytom Prešovská 4/4, Žilina 	
	Vladimírovi Holienkovi, bytom Dolná Trnovská 209/72, Žilina-Trnové 
	Marta Michalová, rod. Holienková, bytom ul. Lichardova 21, Žilina 
	Mária Klobucká, rod. Holienková, bytom Smreková 26, Žilina 	
	Jozef Holienka, bytom ul. Čajakova 7, Žilina 
	za cenu 400,– Sk/m2.

27)	parc.č.KN-C 6027/7, zast. pl. o výmere 18 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34221352-7/96 v k. ú. Žilina z dôvodu vybudovania stavby I/18 Žilina ľavobrežná – I. etapa – 1. stavba – SR Slovenskej správe ciest Bratislava za cenu 674,– Sk/m2.

28)	parc.č.KN-C 5987/12, zast. pl. o výmere 104 m2 v zmysle geometrického plánu č. 58/2006 v k. ú. Žilina, Priemyselná ul., za účelom zabezpečenia prístupovej komunikácie k areálu spoločnosti – VSBI, s. r. o., so sídlom Priemyselná 14, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.

	časť pkn. parcely 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie – Karolovi Raškovi, bytom Pod Vinicou 17, Žilina za cenu 200,– Sk/m2.


	časť PK parc.č. 2685/1, pasienok o výmere cca 500 m2 (novovytvorené parc.č.KN-C 2950/1 t.tr.p. a parc.č.KN-C  2950/2, ostat.pl.) v k. ú. Žilina za účelom vybudovania parkoviska pre budúcu prevádzku bufetu (reštaurácie) s predkupným právom na ostatné pozemky – Františkovi Rosnerovi, bytom Potoky 16, Žilina – Trnové za cenu 500,– Sk/m2. 


	časť parc.č.KN-C 4886/2, zast. pl. o výmere cca 210 m2 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova za účelom jeho využitia ako záhrada – Prof. Ing. Jánovi Mikolajovi, DrSc., bytom Svätoplukova 38, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 4357/4, zast. pl. o výmere 460 m2 a parc.č.KN-C 4357/5, zast. pl. o výmere 257 m2  do posielového spoluvlastníctva

	Ing. Stanislavovi Brziakovi, bytom Mila Urbana 3 Žilina   	v podiele 1/6 
	Ing. Jozefovi Sabovi, bytom Mila Urbana 3 Žilina             	v podiele 1/6
	Tomášovi Mitkovi, bytom Mila Urbana 3 Žilina 		v podiele 1/6 
	Ing. Antonovi Kmeťovi, bytom Mila Urbana 3 Žilina 	v podiele 1/6 
	Ing. Pavlovi Ďuriníkovi, bytom Mila Urbana 3 Žilina  	v podiele 2/6
	za cenu 600 Sk/m2
	a parc. č. KN-C 4357/5, zast. pl. pod bytovým domom za cenu podľa zák. č. 182/1993 	Z. z. 

	parc.č.KN-C 4357/3, záhrada o výmere 436 m2 v k. ú. Žilina, ul. M. Urbana – Ing. Pavlovi Ďuriníkovi s manž., bytom Mila Urbana 3, Žilina za cenu 800 Sk/m2.


	parc. č. KNN 1472/385, ktorá bola vytvoerená geom. plánom č. 26/2006 z parc. č. 1472/208 a parc. č. 1472/1 o výmere 4165 m2 za účelom vybudovania polyfunkčnej budovy spolu s priestorom parkovacích garáží pod objektom firme KORTINA, s. r. o., A. Kmeťa 320/7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou vybudovania priestoru pre obchod s potravinami a služby a úhrady ceny pozemku do 15 dní. 


	Kultúrny dom Zástranie, plynová prípojka v hodnote 153 010,– Sk s DPH a IBV Závodie – plynovod v hodnote 593 262,72 s DPH – SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava. 


	¾ spoluvlastníckeho podielu na parc. č. KN 2148, záhrada o výmere 931,5 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby polyfunkčného objektu – Petrovi Tomovi, Mesačná 31, Žilina – Bánová za cenu 800 Sk/m2 s podmienkou výmeny pozemku pod parkovacím domom na Štôlni na základe uplatneného reštitučného nároku. 


	parc. č. KN 6027/53 o výmere 2179 m2n v k. ú. Žilina za účelom investičnej výstavby umývacej linky na nákladné automobily – firme DUXX Group, s. r. o., J. MIlca 27, Žilina za cenu 300,– Sk/m2.


	Kúpu nehnuteľností: 


1) za účelom plánovanej výstavby nájomných bytov Hájik - III. stavba Žilina, v k. ú. Závodie za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne:           
	parc. č. E – KN: 	- 1366, orná pôda o výmere 8166 m2
			                       - 1367, orná pôda o výmere 6899 m2       
					- 1368, orná pôda o výmere 2989 m2
					- 1369, orná pôda o výmere 3136 m2       
					- 1370, orná pôda o výmere 2982 m2
					- 1371, orná pôda o výmere 4137 m2       
					- 1372, orná pôda o výmere 3326 m2 
					- 1373, orná pôda o výmere 5971 m2       
 					- 1374, orná pôda o výmere 3057 m2
					- 1375, orná pôda o výmere 3243 m2       
					- 1376, orná pôda o výmere 4436 m2       
					- 1377, orná pôda o výmere 1739 m2
					- 1378, orná pôda o výmere 4700 m2       
					- 1379, orná pôda o výmere 3428 m2
					- 1380, orná pôda o výmere 3959 m2       
					- 1383/1, orná pôda o výmere 3799 m2
					- 1383/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 1688 m2       
					- 1384/1, orná pôda o výmere 6626 m2       
					- 1384/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 2253 m2
					- 1385/1, orná pôda o výmere 3478 m2       
					- 1385/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 2003 m2
					- 1386/1, orná pôda o výmere 3180 m2       
					- 1386/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 2893 m2
					- 1387, orná pôda o výmere 3423 m2      
					- 1388, orná pôda o výmere 3483 m2       
					- 1389/1, orná pôda o výmere 3914 m2       
					- 1389/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 659 m2
					- 1390/1, orná pôda o výmere 2360 m2       
					- 1390/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 677 m2
					- 1390/9, orná pôda o výmere 9916 m2      
					- 1390/10, orná pôda o výmere 2479 m2       
					- 1391/1, orná pôda o výmere 4760 m2       
					- 1391/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 909 m2
           					- 1392/1, orná pôda o výmere 2922 m2       
					- 1392/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 2367 m2
					- 1392/3, orná pôda o výmere 1296 m2       
					- 1392/4, orná pôda o výmere 1358 m2       
					- 1393, orná pôda o výmere 1507 m2       
					- 1394, orná pôda o výmere 1730 m2       
					- 1395/1, orná pôda o výmere 1748 m2  
					- 1395/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 2459 m2
					- 2328, ostané plochy o výmere 1642 m2       
					- 2329, ostatné plochy o výmere 1189 m2 
					- 2330/102, ostatné plochy o výmere 3376 m2

	Zrušenie: 


1) 	uznesenia č. 44/2004 bod 10) Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa   21. 06. 2004, ktorým bol odsúhlasený odpredaj pozemku parc. č. KN-C 5038/4, orná pôda o výmere 819 m2 v k. ú. Žilina, Cesta k Paľovej búde Petrovi Kľačkovi

	uznesenia č. 15/2005 bod 2) Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa     21. 03. 2005, ktorým bol odsúhlasený odpredaj pozemku pkn. parc. č. KN 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie Eduardovi Randovi


	uznesenie č. 23/2003 bod 11) Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa   25. 04. 2005, ktorým bol odsúhlasený odpredaj časti pozemku parc. č. KN 1472/153 a 1472/208 spolu o výmere cca 3500 m2 v k. ú. Závodie, Hájik firme Cda Consulting



Uznesenie č. 65/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyslovuje


pochvalu Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta, za vykonanú prácu a úsilie pri rozvoji mesta. Jeho pričinením sa mesto Žilina dostáva medzi najkrajšie mestá Slovenska. Má veľkú zásluhu na zvyšovaní jeho prosperity a životnej úrovne obyvateľov. 








								Ing. Ján Slota
							     primátor mesta Žilina


