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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestské zastupiteľstva v Žiline,
 konanom dňa 18. 05. 2005



Uznesenie č. 35/2005

Voľba konateľa spoločnosti Žilina Real, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí


	za konateľa spoločnosti Žilina Real, s. r. o. Ing. Juraja Čermáka




Uznesenie č. 36/2005

Odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta


	parc. č. KN 7919 o výmere cca 400 m2 v k. ú. Žilina (Hlboká cesta) za účelom vybudovania veterinárnej kliniky – Veterinárnej Klinike Žilina, J. Milca 42, Žilina za cenu 500,– Sk/m2


	parc.č . KN 462/1, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10 o celkovej výmere 3538 m2 v k. ú. Žilina VÚVT – Engineering, a. s. Žilina, Rosinská cesta 8, Žilina za cenu 3 mil. Sk s podmienkou zastavenia všetkých súdnych konaní a zaplatenia súdnych poplatkov


	Doplnenie uznesenia


	č. 23/2005, bod 17

o parc. č. KN 7640, ost. pl o výmere 9600 m2, ktorý je súčasťou ZŠ na ul. Moskovská firme APARTMENT DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 30/5, Žilina 

	Odpredaj akcií Mesta:


1) 	v počte: 	120 ks
	druh: 	kmeňové
	forma: 	akcie na meno
	podoba: 	listinné
	firme PJW s. r. o., Poděbrady, L. Dostálové 776/II, ČR za cenu 4 320 tis. Sk
	
	ruší


	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 44/2004 zo dňa 21. 06. 2004 týkajúce sa odpredaja pozemkov firme PJW s. r. o., Poděbrady, L. Dostálové 776/II, ČR
	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 76/2004 bod 2 zo dňa 25. 10. 2004 týkajúce sa odpredaja akcií Mesta firme East European Estates a. s., ktorá je akcionárom Parkovacieho domu Na studničkách, D. Dlabača 13, Žilina 






Uznesenie č. 37/2005

Kúpa nehnuteľností 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	splnomocňuje


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta

na konanie s Ministerstvom obrany SR za účelom získania výcvikového priestoru 5. pluku špeciálneho určenia na Hradisku o výmere cca 4 ha v k. ú. Závodie do majetku Mesta za účelom výstavby IBV s podmienkou prenájmu časti tohto priestoru za 1,– Sk ročne a vyhľadaním developera





Uznesenie č. 38/2005

Detské ihrisko

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	výstavbu detských ihrísk na sídliskách Vlčince a Solinky v spolupráci s Nadáciou Spoločnosť pre región za rovnakých podmienok ako na sídlisku Hájik






									Ing. Ján Slota
								     primátor mesta Žilina

