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V Žiline, dňa 02.10.2008 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č.                    /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :   

Odpredaj podkrovia-nebytového priestoru obytného domu č. s. 382 na ul. Hollého parc.č.KN-C 1516 v k. ú. Žilina p. Alene Balánovej, bytom Hollého 63 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1234/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Na Šefranici. Ide o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 711 p. Štefanovi Hartiníkovi, bytom Na Šefranici 4 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu 12/2008 v k. ú. Žilina, Hliny VIII., spoločnosti I.F.I. DEVELOPMENT s.r.o.,  za účelom rozšírenia parkovacích miest  za cenu 1500,– Sk/m2   nasledovne : 
parc.č.KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2 
parc.č.KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2 
parc.č.KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2 
parc.č.KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2 
parc.č.KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2 
parc.č.KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2 
parc.č.KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2 
parc.č.KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2 
parc.č.KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2 
parc.č.KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2 
Celková požadovaná plocha predstavuje 1218 m2 
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Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8133, ostat.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Smreková BVR-TRIS, spol. s.r.o., zast. JUDr. Ivetou Gálošovou-Bušovou, Smreková 33 Žilina za cenu  2 000,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 723/1, orná pôda o výmere cca 125 m2 v k. ú. Budatín Prof.RNDr.Petrovi Burymu, CSc., bytom Cesta k vodojemu 1018/38 Žilina-Budatín  za cenu 1 200,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje:  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 206, ostat.pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilinská Lehota p. Róbertovi Pilarčíkovi, bytom Baničova 21 Žilina za cenu  900,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6279/1, zast.pl. o výmere 799 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hlinská spoločnosti SIBERIAL a. s., zast. Ing. Milanom Šmehylom, so sídlom Kálov 356 Žilina za cenu 2 500,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestská rada v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

schvaľuje : 
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Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8098, zast. pl. o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina, ul. Javorová spoločnosti Garáže s.r.o., zast. Ing. Branislavom Sališom, Bôrická 107 Žilina za účelom  vybudovania  vstupnej  nájazdovej rampy do poschodia hromadných garáží  za  cenu 
1 500,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :   

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 1308/13, ostat.pl. o výmere 115 m2 a parc.č.KN-C 1340/3, ostat.pl. o výmere 6 m2 v zmysle geometrického plánu č. 59/2008 v k. ú. Bytčica spoločnosti SAVURA SLOVAKIA a.s., zast. Ing. Slavojom Mirekom, A. Rudnaya 21 Žilina za cenu 1 500,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší : 

z dôvodu úmrtia žiadateľky uznesenie 92/2007 MZ zo dňa 29.10.2007  v nasledovnom znení : 
Odpredaj ½ pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina parc.č.KN-C 1109/1, záhrada čomu zodpovedá výmera 421 m2 v k. ú. Trnové za účelom zachovania záhrady pri svojom rodinnom dome Margite Hanzelovej, bytom Hanušákova č. 26 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj ½ pozemku parc.č.KN-C 1109/1, záhrada o výmere 421 m2 v k. ú. Trnové p. Petrovi Lackovi, bytom Okrajová 508/2 Žilina za cenu 1 200,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E 152/1, zast. pl. o výmere cca 63 m2 v k. ú. Závodie 
Ing. Tiborovi Máhrikovi, bytom Halašova 9 Žilina za cenu  1 500,– Sk/m2. 




-4- 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší : 

uznesenie 131/2008 MZ zo dňa 11.8. 2008 v nasledovnom znení :  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline neschvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Bytčica (Solinky-Juh) p. Matúšovi Rybanskému, bytom M.Šinskeho 671/3 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Bytčica (Solinky-Juh) p. Matúšovi Rybanskému, bytom M.Šinskeho 671/3 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 3570/13, zast. pl. o výmere 319 m2 a parc.č.KN-C 3570/14, zast.pl. o výmere 273 m2 v k. ú. Žilina ul. Tichá do podielového spoluvlastníctva majiteľov bytov ul. Tichá č. s. 1185 za cenu  1 800,– Sk/m2 
Ing. Igorovi Novákovi, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
Irene Jantekovej, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
Róbertovi Melovi, bytom Tichá 1185/11 Žilina
Milade Lalinskej, bytom Tichá 1185/11 Žilina 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 36/2007 v k. ú. Závodie Slovenskej správe ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A Žilina, v súvislosti so stavbou „Dialničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne : 
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Parcela KN – C  2170/7, kultúra orná pôda o celkovej výmere 1049 m2, vlastníctvo zapísané na         LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
  diel č. 1 o výmere  118 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/137  o výmere  118 m2,    kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 2 o výmere  420 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/138  o výmere  420 m2, 
   kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 3 o výmere    16 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/139  o výmere    16 m2, 
   kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN –E  2285/103, kultúra ostatné  plochy o celkovej výmere 1455 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
- diel č. 14 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/145  o výmere  22 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 15o výmere   33 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/146  o výmere  33 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 16 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/147  o výmere   22 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN –E  2368, kultúra vodné plochy o celkovej výmere 1638 m2,  vlastníctvo zapísané na      LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
- diel č. 17 o výmere   40 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/4  o výmere   40 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 18 o výmere    75 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/5  o výmere   75 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
diel č. 19 o výmere  111 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/6  o výmere  111 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN –E  2372/3, kultúra ostatné plochy o celkovej výmere 2431 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  

- diel č. 20 o výmere   270 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/9  o výmere    270 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
  Diel č. 21 o výmere 1834 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/10  o výmere 1834 m2 
  kultúra zastavaná plocha.

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj 1/3 pozemku parc.č.KN-C 539/1, orná pôda o výmere 284 m2 v zmysle geometrického plánu č. 43/2007 v k. ú. Zádubnie p. Pavlovi Hoblíkovi, bytom Bajzová 2417/15 Žilina za cenu  1 200,–  Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  
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Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6663/1, ostat.pl.o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. V.Spanyola  JUDr. Emilovi Hollému, bytom V. Spanyola 20 Žilina za cenu  1 500,–   Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje  :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 2409/2, zast. pl. o výmere 592 m2 a parc.č.KN-C 2427, zast. pl. o výmere 1069 m2 v k. ú. Žilina, ul. Predmestská spoločnosti URPÍN, s.r.o., zast. Ing. Ivanom Solenským,  so sídlom J. Cikkera 5 Banská Bystrica  za cenu 2 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší  : 

uznesenie 30/2006 MZ zo dňa 24.4.2006 bod  7/ v nasledovnom znení :  
Odpredaj parc.č.KN-C 823/9, záhrada o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom jeho využitia ako záhrady a na výstavbu jednej garáže – Mária Lenčová, bytom Lichardova Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/9, záhrada o výmere 42 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova MUDr. Marianovi Urbanovi, bytom Suvorovova 19 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2196/53, zast. pl. o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude určená po vypracovaní GP) v k. ú. Závodie spoločnosti A-Auto s.r.o., zast. Petrom Tomanom, Kvačalova 782/11 Žilina za cenu  1 500,–  Sk/m2. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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schvaľuje :

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5792/1, zast. pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Štefánikova spoločnosti TB GROUP s.r.o., zast. Ing. Tiborom Baricom, Predmestská 90 Žilina, za cenu  2 800,–  Sk/m2.  

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 4758/7, zast. pl. o výmere 754 m2 a parc.č.KN-C 4758/8, ostat.pl. o výmere 2434 m2 v k. ú. Žilina, ul. Oravská spoločnosti Hlava, s.r.o, zast. Mgr.Marianom Prievozníkom, Oravská cesta 11 Žilina za cenu 800,– Sk/m2 spolu so zriadením predkupného práva formou vecného bremena v prospech Mesta Žilina v prípade ďalšieho predaja.  

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast. pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :  

Zámenu pozemkov pre stavbu :  „Obytný súbor Vlčince II. technická infraštruktúra“ SO 05 Komunikácie a parkoviská v zmysle geometrického plánu č. 001-07-03Z/002 v  k. ú. Žilina  so spoločnosťou  Diverso Žilina s.r.o., zast. Ing. Ivanom Šobáňom, Ružová dolina 8 Bratislava nasledovne : 
Celková výmera 610 m2 vo vlastníctve Diverso Žilina s.r.o., za celkovú výmeru 401 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina. 
Ide o nasledovné pozemky : 
parc.č.KN-C  7637/54, ostat.pl. o výmere 105 m2 
parc.č.KN-C  7637/62, ostat.pl. o výmere 323 m2 
parc.č.KN-C  7637/65, ostat.pl. o výmere 105 m2 
parc.č.KN-C  7637/67, ostat.pl. o výmere 12 m2 
parc.č.KN-C 7637/76, ostat.pl. o výmere 65 m2 

vo vlastníctve Diverso Žilina, s.r.o.  by prešli do vlastníctva Mesta Žilina   a  
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parc.č.KN-C 7637/56, ostat.pl. o výmere 36 m2 
parc.č.KN-C 7637/57, ostat.pl. o výmere 256 m2 
parc.č.KN-C 7637/60, ostat.pl. o výmere 22 m2
parc.č.KN-C 7637/69, ostat.pl. o výmere 10 m2 
parc.č.KN-C 7637/73, ostat.pl. o výmere 24 m2 
parc.č.KN-C 7637/75, ostat.pl. o výmere 26 m2 
parc.č.KN-C 7637/78, ostat.pl. o výmere 13 m2 
vo vlastníctve Mesta Žilina by prešli do vlastníctva Diverso Žilina s.r.o. 

Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 431, záhrada o výmere 1345 m2 v k. ú. Budatín výberovým konaním za cenu 900,– Sk/m2  p. Ľubomírovi Stašovi, bytom Čierne 584. 


Uznesenie č. 	            /2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje :   

Odpredaj budovy materskej školy č. s. 168, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 361, zast. pl. o výmere 1972 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Brodno  p. Milanovi Rajčokovi, bytom Pažitie 35A Žilina výberovým konaním za cenu 3 250 000,– Sk. 








Dôvodová správa


	V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom čl. 8, bod 7/ boli uvedené nehnuteľnosti navrhnuté na odpredaj. Tieto nehnuteľnosti sú pre Mesto Žilina z hľadiska ich využitia neupotrebiteľné a prebytočné.  
Na všetky odpredávané nehnuteľnosti bolo vydané súhlasné stanovisko odboru hlavného architekta tunajšieho MsÚ.  



Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
1/ 

Alena Balánová, bytom Hollého 63 Žilina, požiadala o odpredaj  podkrovia – nebytového  priestoru obytného domu č. s. 382 na ul. Hollého parc.č.KN-C 1516 v k. ú. Žilina. 
Žiadateľka je vlastníčkou bytu č. 3 v predmetnom bytovom dome a predložila súhlasy vlastníkov bytov v bytovom dome č. s. 382/63. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  podkrovia – nebytového priestoru súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

2/ 

 Štefan Hartiník, bytom Na Šefranici 4 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1234/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Na Šefranici. Ide o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 711 vo dvorovej časti. Uvedená garáž sa nachádza v rade 6 ks garáží, pričom pozemky pod susednými garážami sú už odpredané. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za  cenu 1 500,– Sk/m2. 

3/ 

I.F.I. DEVELOPMENT s.r.o., zast. Ing. Mariánom Líškayom, so sídlom J.M.Hurbana 1 Žilina, požiadali o nasledovný odpredaj pozemkov v k. ú. Žilina, Hliny 8  v zmysle geometrického plánu 12/2008 za účelom rozšírenia a zvýšenia kapacity parkovacích miest  nasledovne : 
parc.č.KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2 
parc.č.KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2 
parc.č.KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2 
parc.č.KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2 
parc.č.KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2 
parc.č.KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2 
parc.č.KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2 
parc.č.KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2 
parc.č.KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2 
parc.č.KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2 
Celková požadovaná plocha predstavuje 1218 m2 
Uvedená spoločnosť je investorom výstavby Obytného súboru Nové bývanie Hliny VIII. a sú vlastníkmi susedných pozemkov parc.č.KN-C 6163/21, 6163/22, 6163/23, 6163/24. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za  cenu 1 500,– Sk/m2. 
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4/ 

BVR-TRIS, spol. s r.o., zast. JUDr. Ivetou Gálošovou-Bušovou, Smreková 33 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8133, ostat. pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Smreková za účelom sezónnej záhradnej reštaurácie. 
Uvedená spoločnosť je vlastníkom maloobchodnej predajne postavenej na pozemku parc.č.KN-C 8134/1 a žiadaný pozemok tvorí priestor pôvodnej zásobovacej rampy, ktorá stratila svoje opodstatnenie. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 000,– Sk/m2. 

5/ 

Prof.RNDr.Peter Bury, CSc., bytom Cesta k vodojemu 1018/38 Žilina-Budatín, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 723/1, orná pôda o výmere cca 125 m2 v k. ú. Budatín, za účelom zriadenia predzáhradky a prístupu k svojmu rodinnému domu a pozemkom parc.č.KN-C 723/145, 723/163, 723/167 v k. ú. Budatín. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 200,– Sk/m2. 

6/ 

Róbert Pilarčík, bytom Baničova 21 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 206, ostat.pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilinská Lehota. 
Žiadateľ je vlastník susedných pozemkov parc.č.KN-C 204/1, 204/2 a parc.č.KN-C 205 a spolu s uvedeným pozemkom sa vytvorí ucelený pozemok. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 900,– Sk/m2. 

7/

SIBERIAL a. s., zast. Ing. Milanom Šmehylom, so sídlom Kálov 356 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6279/1, zast. pl. o výmere 799 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hlinská 
Spoločnosť SIBERIAL a. s. je vlastníkom susedných pozemkov, a to parc.č.KN-C 6279/5 a pozemku parc.č.KN-C 6280, na ktorom je postavená nehnuteľnosť č. s. 2591. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 500,–  Sk/m2. 
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8/ 

Garáže s.r.o., zast. Ing. Branislavom Sališom, Bôrická 107 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8098, zast. pl. o výmere cca 30 m2. 
Žiadaný pozemok predstavuje vstupnú nájazdovú rampu do poschodia hromadných garáží postavených na pozemku parc.č.KN-C 8094 v k. ú. Žilina, ul. Javorová. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za  cenu 1 500,–  Sk/m2. 

9/ 

SAVURA  SLOVAKIA a. s., zast. Ing.Slavojom Mirekom, A.Rudnaya 21 Žilina, požiadala o odpredaj pozemkov a to parc.č.KN-C 1308/13, ostat. pl. o výmere 115 m2 a parc.č.KN-C 1340/3. ostat. pl. o výmere 6 m2 v zmysle geometrického plánu č. 59/2008 v k. ú. Bytčica za 
účelom majetko-právneho vysporiadania, nakoľko uvedené pozemky končia v časti pozemkov vo vlastníctve spoločnosti SAVURA a. s. parc.č.KN-C   1308/2, 1306/9, 1307   v k. ú. Bytčica. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 500,– Sk/m2. 

10/ 

Peter Lacko, bytom Okrajová 508/2 Žilina, je vlastníkom ½ pozemku parc.č.KN-C 1109/1, záhrada o výmere 421 m2 v k. ú. Trnové a požiadal o odpredaj druhej polovice pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za  cenu 1 200,– Sk/m2. 

11/ 

Ing. Tibor Máhrik, bytom Halašova 9 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E  152/1, zast. pl. o výmere cca 63 m2 v k. ú. Závodie, za účelom zriadenia parkoviska. 
Žiadateľ je spolu so svojou manželkou vlastníkmi susedného objektu postaveného  na pozemku parc.č.KN-C 365 s jediným možným prístupom cez hore uvedený mestský pozemok. 
Odpredajom uvedeného pozemku sa umožní zabezpečenie prípravy realizácie parkovania žiadateľa a tiež aj prístup z ulice J. Závodského. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 500,– Sk/m2.
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12/

Matúš Rybanský, bytom M.Šinského 671/3 Žilina-Bytčica, požiadal opätovne o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1382/346, t.tr.p. o výmere 258 m2 v zmysle geometrického plánu č. 14231174-94/2008 v k. ú. Bytčica lokalita Žilina-Solinky-Juh za účelom zarovnania pozemku, ktorý bol pôvodne podľa urbanistického návrhu obytného súboru Žilina, Solinky-Juh navrhnutý ako komunikácia. Táto však nebola vybudovaná a parkoviská obchodného domu MAX sú riešené inak. 
Žiadaný pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve menovaného parc.č.KN-C 1382/7 a 1382/8 v k. ú. Bytčica. 
Uznesením 131/2008 zo dňa 11.08.2008 bol uvedený odpredaj neodsúhlasený. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 800,– Sk/m2. 

13/ 

Ing. Igor Novák, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
Irena Janteková, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
Róbert Melo, bytom Tichá 1185/11 Žilina
Milada Lalinská, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
požiadali o odpredaj do podielového spoluvlastníctva majiteľov bytov ul. Tichá č. s. 1185 nasledovné pozemky : parc.č.KN-C : 3570/13, zast. pl. o výmere 319 m2 a parc.č.KN-C 3570/14, zast. pl. o výmere 273 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá. 
Uvedeným odpredajom sa jasne určia vlastnícke vzťahy k pozemkom patriacim k predmetnému obytnému domu – pozemky sú jasne naviazané na vlastníctvo bytov, ich užívanie a ďalšie povinnosti sú potom v komeptencii vlastníkov. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 800,– Sk/m2. 

14/ 

Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A Žilina, v súvislosti so stavbou „Dialničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ požiadala o majetko-právne vysporiadanie pozemkov, ktorých časť bude potrebné zabrať z dôvodu realizácie horeuvedenej stavby v zmysle geometrického plánu č. 36/2007  v k. ú. Závodie  : 

Parcela KN – C  2170/7, kultúra orná pôda o celkovej výmere 1049 m2, vlastníctvo zapísané na         LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
- diel č. 1 o výmere  118 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/137  o výmere  118 m2, 
   kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 2 o výmere  420 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/138  o výmere  420 m2, 
   kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 3 o výmere    16 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/139  o výmere    16 m2, 
   kultúra zastavaná plocha.
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Parcela KN –E  2285/103, kultúra ostatné  plochy o celkovej výmere 1455 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
- diel č. 14 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/145  o výmere  22 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 15o výmere   33 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/146  o výmere  33 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 16 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/147  o výmere   22 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN –E  2368, kultúra vodné plochy o celkovej výmere 1638 m2,  vlastníctvo zapísané na      LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  
- diel č. 17 o  výmere   40 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/4  o výmere   40 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 18 o výmere    75 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/5  o výmere   75 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
- diel č. 19 o výmere  111 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/6  o výmere  111 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.

Parcela KN –E  2372/3, kultúra ostatné plochy o celkovej výmere 2431 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje  


- diel č. 20 o výmere   270 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/9  o výmere    270 m2, 
  kultúra zastavaná plocha.
  diel č. 21 o výmere 1834 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/10  o výmere 1834 m2 
  kultúra zastavaná plocha.

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. 

15/ 

Hoblík Pavol, bytom Bajzová 2417/15 Žilina, požiadal o odpredaj 1/3 pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 539/1, orná pôda o výmere 284 m2 v zmysle geometrického plánu č. 43/2007 v k. ú. Zádubnie z dôvodov majetko-právneho  vysporiadania. 
Žiadateľ spolu s manželkou sú vlastníkmi rodinného domu č. s. 80 postaveného na parc.č.KN-C 538/1 a parc.č.KN-C 538/2 a žiadaný pozemok v súčasnosti tvorí ich dvor.  

Odbor hlavného architekta s odpredajom  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 200,–  Sk/m2. 

16/

JUDr. Emil Hollý, bytom V. Spanyola 20 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6663/1, ostat. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Vl.Spanyola za účelom vybudovania parkovacieho miesta. 
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Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 500,– Sk/m2. 

17/ 

URPÍN, s.r.o., zast. Ing. Ivanom Solenským,  so sídlom J. Cikkera 5 B.Bystrica požiadal o odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 2409/2, zast. pl. o výmere 592 m2 a parc.č.KN-C 2427, zast.pl. o výmere 1069 m2 v k. ú. Žilina za účelom scelenia okolitých pozemkov. 
Uvedená spoločnosť je vlastníkom susedných nehnuteľností a to : domu č.s. 1016, postaveného na pozemku parc.č.KN-C 2463/1 spolu s uvedeným pozemkom, parc.č.KN-C 2463/2, 2463/3. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí.   

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 800,– Sk/m2. 

18/ 

MUDr. Marian Urban, bytom Suvorovova 19 Žilina,  požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/9, záhrada o výmere 42 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. .

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu  2 000,– Sk/m2. 

19/ 

A-Auto s.r.o., zast. Petrom Tomanom, so sídlom Kvačalova 782/11 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 2196/53, zast. pl. o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude určená po vypracovaní GP) v k. ú. Závodie,  za účelom zriadenia parkoviska. 
A-Auto s.r.o. je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, a to parc.č.KN-C 2196/54. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí.

 Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 500,– Sk/m2. 

20/ 

TB GROUP, s.r.o., zast. Ing. Tiborom Baricom, Predmestská 90 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5792/1, zast. pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Štefánikova pre stavbu polyfunkčného objektu : „ALTERIA CENTRUM“. 
Uvedená spoločnosť je vlastníkom priamo susediacich nehnuteľností parc.č.KN-C 5792/4, 2567, 2566 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 2 800,– Sk/m2. 
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21/ 

Hlava, s.r.o., zast. Mgr. Mariánom Prievozníkom, Oravská cesta 11 Žilina je správcovskou spoločnosťou budovy, kde sídlia – základná škola, súkromné gymnázium, Stredisko záujmovej činnosti, ZUŠ, Fakulta práva BVŠ a Ekonomická fakulta BVŠ žiada o odpredaj pozemkov  parc.č.KN-C 4758/7, zast. pl. o výmere 754 m2 a parc.č.KN-C 4758/8, ostat.pl. o výmere 2434 m2 v k. ú. Žilina, ul. Oravská. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 800,– Sk/m2, spolu so zriadením predkupného práva formou vecného bremena v prospech Mesta Žilina v prípade ďalšieho predaja.  

22/ 

MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484 zast. pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica. 
Predmetná parcela sa nachádza v priemyselnom areáli ZVL v Bytčici, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve MYMA Invest s.r.o. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 1 200,– Sk/m2. 

23/ 

Diverso Žilina, s.r.o., zast. Ing. Ivanom Šobáňom, Ružová dolina 8 Bratislava, požiadala v súvislosti s rozšírením  vozovky na Bulharskej ceste pre stavbu :  „Obytný súbor Vlčince II. technická infraštruktúra“ SO 05 Komunikácie a parkoviská o zámennú zmluvu v zmysle geometrického plánu č. 001-07-03Z/002 nasledovne : 
Celková výmera 610 m2 vo vlastníctve Diverso Žilina s.r.o., za celkovú výmeru 401 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina. 
Ide o nasledovné pozemky : 
parc.č.KN-C  7637/54, ostat.pl. o výmere 105 m2 
parc.č.KN-C  7637/62, ostat.pl. o výmere 323 m2 
parc.č.KN-C  7637/65, ostat.pl. o výmere 105 m2 
parc.č.KN-C  7637/67, ostat.pl. o výmere 12 m2 
parc.č.KN-C 7637/76, ostat.pl. o výmere 65 m2 
vo vlastníctve Diverso Žilina, s.r.o.  by prešli do vlastníctva Mesta Žilina   a  

parc.č.KN-C 7637/56, ostat.pl. o výmere 36 m2 
parc.č.KN-C 7637/57, ostat.pl. o výmere 256 m2 
parc.č.KN-C 7637/60, ostat.pl. o výmere 22 m2
parc.č.KN-C 7637/69, ostat.pl. o výmere 10 m2 
parc.č.KN-C 7637/73, ostat.pl. o výmere 24 m2 
parc.č.KN-C 7637/75, ostat.pl. o výmere 26 m2 
parc.č.KN-C 7637/78, ostat.pl. o výmere 13 m2 
-8- 

vo vlastníctve Mesta Žilina by prešli do vlastníctva Diverso Žilina s.r.o. 

Odbor hlavného architekta so zámenou  súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu so zámenou pozemkov súhlasiť. 

24/ 

Mesto Žilina ponúklo výberovým konaním na odpredaj nehnuteľnosť, a to pozemok parc.č.KN-C 431, záhrada o výmere 1345 m2 v k. ú. Budatín. 
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 29.9.2008. Do výberového konania poslali ponuku 2 uchádzači. Najvyššia ponuka bola navrhnutá kúpna cena 900,– Sk/m2 od p. Ľubomíra Staša, bytom Čierne č. 584.  

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 900,– Sk/m2. 

25/ 

Mesto Žilina ponúklo výberovým konaním na odpredaj budovu materskej školy č. s. 168, postavenú na pozemku parc.č.KN-C 361, zast.pl. a nádvorie o výmere 1972 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Brodno.  Od roku 2006 je v mestskej časti Brodno základná škola spojená s materskou školou, budova je opustená a nevykurovaná.
Na uvedenú nehnuteľnosť bol spracovaný znalecký posudok Ing. Pavla Rašku vo výške 3 200 000,– Sk. 
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 29.9.2008. Do výberového konania  poslali ponuku 3 uchádzači, z toho najvyššia ponúknutá kúpna cena bola 3 250 000,– Sk od p. Milana Rajčoka, bytom Pažitie 35A Žilina. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 3 200 000,– Sk. 














































































