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V Žiline, dňa 03.10. 2008

Uznesenie č. ___/2008



Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. 	schvaľuje

	Prevod správy nehnuteľného majetku mesta  Žilina  organizácii  Bytterm, a. s. Žilina (bytové domy a parkovacie stánia v Žiline na sídlisku Hájik).













Dôvodová správa


V zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina, článok 4, bod 3,   podlieha schváleniu  mestským zastupiteľstvom – zmluvy o výkone správy nehnuteľného majetku s inými právnickými osobami.




















Zmluva   o   prevode   správy   majetku   Mesta   Žiliny
                                        
                                      č. 242/Právne/2008

Zmluvné strany:

Mesto Žilina
zast.  Ivanom Harmanom – primátorom

ako odovzdávajúci

a

Bytterm, a. s.  
zast.                 .....................................................................................      

                        ....................................................................................
                       
                        .....................................................................................

Žilina, Seleziánska č. 4  

ako preberajúci.



1. Prevádza sa správa tohto majetku Mesta Žiliny:



Pol.                               
         
DLHM
obstarávacia
       hodnota
  oprávky ku
  dňu prevodu
    zostatková
      hodnota









Stavba číslo  101 106
Súpisné číslo  3399
Parcelné číslo  1472/433

Obytný dom blok H5 – 21 b.j.  
10 - 3 izbových bytov 
10 - 2 izbových bytov 
  1 - 1 izbový bezbariérový

 




    
 
 32 873 562,– 






     102 732,-







 32 770 830,-

Spolu:                                                       32 873 562,–         102 732,-         32 770 830,-

- 2 -

2.  Správa majetku uvedeného pod bodom 1. sa prevádza ku dňu

                                                               ........................

3.   Správa sa prevádza bezodplatne dohodou.

4.    Dôvod prevodu správy:
       - využitie pre potreby svojej činnosti. 
 
5.    Osobitné podmienky prevodu:
        - v zmysle prevedenia majetku na základe mandátnej zmluvy, žiadame vykonať odpisy 
          od dátumu zaradenia v zmysle § 28 zák. č. 431/2002 Zb. 
        - ak preberajúci (správca) neplní povinnosti podľa článku 5, ods. 7  Zásad hospodárenia  
          s majetkom mesta Žilina, môže odovdavajúci predmet správy odňať
  
6.     Počet a označenie príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
        -  kolaudačné rozhodnutie č. 2007C-31278 Há 
        -  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby  č.101106/7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



V Žiline dňa ..............................                                   V Žiline dňa ...................................






                                                                                       ..................................................    
                                                                                                Bytterm,  a. s.




........................................................                                ....................................................
               Ivan Harman                                                          Bytterm, a. s.
                    primátor                                                   
           
                                                                                                

                                                                                        ......................................................   
                                                                                                 Bytterm, a. s.





Zmluva   o   prevode   správy   majetku   Mesta   Žiliny
                                        
                                      č. 243/Právne/2008

Zmluvné strany:

Mesto Žilina
zast.  Ivanom Harmanom – primátorom

ako odovzdávajúci

a

Bytterm, a. s.  
zast.                 .....................................................................................
      
                        .....................................................................................

                        ......................................................................................
  
Žilina, Saleziánska č. 4  

ako preberajúci.



1. Prevádza sa správa tohto majetku Mesta Žiliny:

A

Pol.                               
         
DLHM
obstarávacia
       hodnota
  oprávky ku
  dňu prevodu
    zostatková
      hodnota









Stavba číslo  10 804
Parcelné číslo  1472/208, 381

Parkovacie stánia bl. G7 Hájik  
spodná stavba a stavebná časť

Parkovacie stánia bl. G7 Hájik  
 vrchná stavba a parkovací
 systém




  1 326 259,40   
 
 


15 246 213,20




      138 177,- 


 

  1 588 154,-   




   1 188 082,40

 
  

13 658 059,20
Spolu:                                                       16 572 472,60     1 726 331,-         14 846 141,60    


- 2 -

2.  Správa majetku uvedeného pod bodom 1. sa prevádza ku dňu

                                                               ........................

3.   Správa sa prevádza bezodplatne dohodou.

4.    Dôvod prevodu správy:
       - využitie pre potreby svojej činnosti. 
 
5.    Osobitné podmienky prevodu:
        - v zmysle prevedenia majetku na základe mandátnej zmluvy, žiadame vykonať odpisy 
          od dátumu zaradenia v zmysle § 28 zák. č. 431/2002 Zb. 
        - ak preberajúci (správca) neplní povinnosti podľa článku 5, ods. 7  Zásad hospodárenia  
          s majetkom mesta Žilina, môže odovdavajúci predmet správy odňať

6.     Počet a označenie príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
        -  kolaudačné rozhodnutie č. 2006C-259 Há 
        -  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 10504/1, 10504/2 (2 zápisy)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



V Žiline dňa ..............................                                   V Žiline dňa ...................................






                                                                                       ..................................................    
                                                                                                Bytterm,  a. s.




........................................................                                ....................................................
               Ivan Harman                                                          Bytterm, a. s.
                    primátor                                                               
                                                                                    
            

                                                                                        ......................................................   
                                                                                                 Bytterm, a. s.





Zmluva   o   prevode   správy   majetku   Mesta   Žiliny
                                        
                                     č. 244/Právne/2008

Zmluvné strany:

Mesto Žilina
zast.  Ivanom Harmanom – primátorom

ako odovzdávajúci

a

Bytterm, a. s.  
zast.                 .....................................................................................
      
                        .....................................................................................

                        .......................................................................................


Žilina, Saleziánska č. 4  

ako preberajúci.


1. Prevádza sa správa tohto majetku Mesta Žiliny:

A

Pol.                               
         
DLHM
obstarávacia
       hodnota
  oprávky ku
  dňu prevodu
    zostatková
      hodnota









Stavba číslo  10 806
Súpisné číslo  3398
Parcelné číslo  1472/434

Obytný dom blok E7 –32 b.j.  
15 - 3 izbových bytov 
15 - 2 izbových bytov 
  2 - 1 izbové bezbariérové

 




    
 
 46 047 210,– 






    143 898,-






 45 903 312,-
Spolu:                                                       46 047 210,–        143 898,-          45 903 312,-

- 2 -

2.  Správa majetku uvedeného pod bodom 1. sa prevádza ku dňu

                                                               ........................

3.   Správa sa prevádza bezodplatne dohodou.

4.    Dôvod prevodu správy:
       - využitie pre potreby svojej činnosti. 
 
5.    Osobitné podmienky prevodu:
        - v zmysle prevedenia majetku na základe mandátnej zmluvy, žiadame vykonať odpisy 
          od dátumu zaradenia v zmysle § 28 zák. č. 431/2002 Zb. 
        - ak preberajúci (správca) neplní povinnosti podľa článku 5, ods. 7  Zásad hospodárenia  
           s majetkom mesta Žilina, môže odovdavajúci predmet správy odňať

6.     Počet a označenie príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
        -  kolaudačné rozhodnutie č. 2007C-30220 Há 
        -  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 10806/1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


V Žiline dňa ..............................                                   V Žiline dňa ...................................






                                                                                       ..................................................    
                                                                                                Bytterm,  a. s.




........................................................                                ....................................................
               Ivan Harman                                                          Bytterm, a. s.
                    primátor                                                               
                                                                                    
            

                                                                                        ......................................................   
                                                                                                 Bytterm, a. s.







