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V Žiline, dňa 16.04.2009 


Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.              /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj garáže o výmere 20,70 m2 v bytovom dome na ul. Rajecká 2788 v k. ú. Žilina Mgr. Jozefíne Mestickej, bytom Rajecká 1 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj pozemku parc.č.KN-E 10/2, záhrady o výmere 151 m2 v k. ú. Závodie za účelom majetko-právneho vysporiadania p. Dušanovi Dorčíkovi, bytom J. Závodského 386/91 Žilina-Závodie za cenu 50 €/m2.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1396/1, zast.pl. o výmere cca 30 m2 v k. ú. Bánová MUDr. Anne Lojdlovej, bytom M. Dohnányho 1 za cenu 50 €/m2 . 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5454, zast.pl. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Žilina, ul. Košická spoločnosti MERKURY  MARKET s.r.o., zast. Bc.Andrejom Koptákom, so sídlom Duklianska 11 Prešov, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 3570/16, zast.pl. o výmere cca 50 m2 a parc.č.KN-C 3570/2, zast.pl.o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá do podielového spoluvlastníctva pre: 
Ing. Milana Rojíka, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 
p. Rusnákovú Máriu, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 
p. Beniača Petra, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 
p. Ďuriša Jaroslava, bytom Tichá 1181/3 Žilina 
p. Neumanna  Michala, bytom Tichá 1181/3 Žilina

za cenu 60 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.                /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4699/7, zast.pl. o výmere 22 m2 a parc.č.KN-C 4699/9, zast.pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2009 v k. ú. Žilina, ul. V. Javorku 
spoločnosti S.H.S. s.r.o., zast. Ing. Dušanom Kalužom, so sídlom Oravská 13 Žilina za cenu 50 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.                 /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemkov v súvislosti so stavbou „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ SR – Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19 Bratislava  za cenu určenú znaleckým posudkom. 
 k. ú. Strážov v zmysle geometrického plánu č. 45/2007 nasledovne :

diel č. 163 o výmere 387 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/2, zast.pl.
diel č. 164 o výmere 726 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/5, zast.pl. 
diel č. 165 o výmere 190 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/6, zast.pl. 
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	diel č. 166 o výmere 89 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/7, zast.pl. 

diel č. 192 o výmere 111 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/2, zast.pl. 
diel č. 193 o výmere 12 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/5, zast.pl. 
diel č. 239 o výmere 303 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 683/4, zast.pl. 
diel č. 263 o výmere 169 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/2, zast.pl. 
diel č. 264 o výmere 47 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/3, zast.pl. 
diel č. 265 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/5, zast.pl. 
diel č. 266 o výmere 31 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/7, zast.pl. 
diel č. 267 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/4, zast.pl. 
diel č. 268 o výmere 84 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/5, zast.pl. 

k. ú. Žilina v  zmysle geometrického plánu č. 67/2008 nasledovne :

diel č. 58  o výmere 85 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/35, zast.pl.  
	diel č. 59  o výmere 19 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/36, zast.pl. 
diel č. 60  o výmere  6 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/37, zast.pl. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č. 		 /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj nehnuteľnosti, a to budovy – západná tribúna č. s. 567, ktorá je postavená na pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. o výmere 853 m2 v k. ú. Žilina, ul. Športová MŠK Žilina, a. s., zast. Ing. Jozefom Michalkom-predsedom predstavenstva, so sídlom Športová 9 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

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 spoločnosti BVR-TRIS s.r.o., zast. Ladislavom Rovderom, so sídlom Smreková 33 Žilina za cenu  67 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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schvaľuje : 
zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 

Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 
zrušenie uznesenia   mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 
 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 
zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení : 

Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anna Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 55 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady p. Anne Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 67 €/m2.  
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Kúpu časti pozemku parc.č.KN-E 3991, orná pôda o výmere cca 3000 m2 (presná výmera bude definovaná geometrickým plánom) v k. ú. Trnové za účelom rozšírenia cintorína v k. ú. Trnové od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Trnové za cenu 16/60 €/m2. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Odpredaj pozemku prc.č.KN-C 1472/476, zast.pl. o výmere 423 m2 v zmysle geometrického plánu č. 1/2009 v k. ú. Závodie do podielového spoluvlastníctva pre : 
p. Petra Sobčiaka, bytom J. Závodského 3 Žilina
p. Igora Halasa, bytom J. Hronca 3409/13 Žilina

za cenu 50 €/m2

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Uznesenie č.               /2009 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  :

Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2999/4, zast.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Žilina p. Rastislavovi Jelušovi, bytom Zvolenská 1777/5 Žilina s podmienkou zachovania existujúcich stromov nábrežia Trnovského potoka za cenu 40 €/m2 

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. 

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
1/ 

Mgr. Jozefína Mestická, bytom Rajecká 1 Žilina, požiadala o odkúpenie garáže o výmere 20,70 m2, ktorá sa nachádza v bytovom dome na ul. Rajecká 2788 v k. ú. Žilina. Menovaná uvedenú garáž užíva v zmysle nájomnej zmluvy č. 2788018042 zo dňa 20.08.2008. 

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

2/ 

Dušan Dorčík, bytom J.Závodského 386/91  Žilina-Závodie, požiadal o odkúpenie pozemku parc.č.KN-E 10/2, záhrady o výmere 151 m2 v k. ú. Závodie za účelom majetko-právneho vysporiadania. Menovaný v blízkosti uvedeného pozemku má postavený rodinný dom parc.č.KN-C 10/1 a žiadaný pozemok užíva od roku 1992 ako záhradu. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom  pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2. 

3/ 

MUDr. Anna Lojdlová, bytom M. Dohnányho 1 Žilina, požiadala o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1396/1, zast,pl. o výmere cca  30 m2 v k. ú. Bánová za účelom posunutia oplotenia o 1,3 m do uličného priestoru a tiež do úrovne oplotenia susedného pozemku. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 50 €/m2. 

4/ 

MERKURY  MARKET s.r.o., zast. Bc. Andrejom Koptákom, so sídlom Duklianska 11 Prešov, požiadali o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 5454, zast.pl. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Žilina, ul. Košická za účelom vysporiadania pozemkov  pod jestvujúcou prístupovou cestou a pred areálom spoločnosti v zmysle odsúhlasenej situácie stavby.  Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov, a to parc.č.KN-C 5453/14, 5453/15, 5453/16 a 5453/24 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

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

5/ 

Ing. Milan Rojík, bytom Tichá 1181/3 Žilina
Rusnáková Mária, bytom Tichá 1181/3 Žilina
Beniač Peter, bytom Tichá 1181/3 Žilina 
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Ďuriš Jaroslav, bytom Tichá 1181/3 Žilina 
Neumann Michal, bytom Tichá 1181/3 Žilina 
požiadali do podielového spoluvlastníctva všetkých vlastníkov bytov  o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 3570/16, zast. pl. o výmere cca 50 m2  a parc.č.KN-C 3570/2, zast. pl. o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá. Záber odpredávanej plochy bol zosúladený s hranicou medzi dvomi časťami bytového domu parc.č.KN-C 3570/4 a 3570/5. Odpredajom sa jasne pričlení dvorový priestor ku vlastníctvu bytov a umožní sa komplexné, ucelené riešenie a stvárnenie dvorového priestoru. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom častí pozemkov súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60 €/m2.

6/ 

S.H.S.  s.r.o., zast. Ing. Dušanom Kalužom, so sídlom Oravská 13 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4699/7, zast.pl. o výmere 22 m2 a parc.č.KN-C 4699/9, zast.pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2009 v k. ú. Žilina, ul. Vendelína Javorku. Jedná sa o pozemky pod existujúcimi garážami, ktoré zostali po komasácii v majetku Mesta Žilina.  

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 50 €/m2. 

7/ 

SR - Slovenská správa ciest , so sídlom Miletičova 19 Bratislava, požiadala v súvislosti so stavbou „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“  o odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Strážov  v zmysle geometrického plánu č. 45/2007 nasledovne : 

	diel č. 163 o výmere 387 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/2, zast.pl.

diel č. 164 o výmere 726 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/5, zast.pl. 
diel č. 165 o výmere 190 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/6, zast.pl. 
diel č. 166 o výmere 89 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/7, zast.pl. 
diel č. 192 o výmere 111 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/2, zast.pl. 
	diel č. 193 o výmere 12 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/5, zast.pl. 
diel č. 239 o výmere 303 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 683/4, zast.pl. 
diel č. 263 o výmere 169 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/2, zast.pl. 
diel č. 264 o výmere 47 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/3, zast.pl. 
diel č. 265 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/5, zast.pl. 
diel č. 266 o výmere 31 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/7, zast.pl. 
diel č. 267 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/4, zast.pl. 
	diel č. 268 o výmere 84 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/5, zast.pl. 

v  k. ú. Žilina v  zmysle geometrického plánu č. 67/2008 nasledovne : 

diel č. 58  o výmere 85 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/35, zast.pl.  
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	diel č. 59  o výmere 19 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/36, zast.pl. 

diel č. 60  o výmere  6 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/37, zast.pl. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu určenú znaleckým posudkom. 

8/ 

MŠK Žilina, a. s., zast. Ing. Jozefom Michalkom – predsedom predstavenstva, so sídlom Športová 9 Žilina, požiadala za účelom majetkoprávneho vysporiadania o odpredaj nehnuteľnosti, a to budovy – západná tribúna č. s. 567, ktorá je postavená na pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. o výmere 853 m2 v k. ú. Žilina, ul. Športová bez uvedeného pozemku. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že MŠK Žilina, a. s. vykonala nadstavbu západnej tribúny, kde preinvestovala finančný objem vo výške 708 541 € a majú záujem si celú stavbu majetkovoprávne vysporiadať. 
MŠK Žilina a. s. je vlastníkom susediacich pozemkov  parc.č.KN-C 3243/10, 3236/10, 3243/12, 3236/13, 3249/6 a nájomcom pozemkov parc.č.KN-C 3237/3, 3236/11,3237/4, 3236/1.

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

9/ 

BVR-TRIS, spol. s r.o., zast. Ladislavom Rovderom, so sídlom Smreková 33 Žilina, opätovne požiadala o prehodnotenie stanoviska mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2008 vo veci odpredaja časti pozemku parc.č.KN-C 8133, ostat.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Smreková za účelom prevádzkovania letnej terasy, nakoľko boli odstránené dôvody zamietnutia. 
Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že majú vybudovanú na pozemku parc.č.KN-C 8134/1 maloobchodnú predajňu. V zadnej časti budovy je zásobovacia rampa, ktorá je na časti parcely 8133 patriacej mestu Žilina. Výškový rozdiel zásobovacej rampy je viac ako jeden meter a ďalšie využitie tejto plochy predstavuje stavebné úpravy na vyrovnanie terénu, čo vyžaduje nákladnú úpravu. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom časti pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  za cenu 67 €/m2. 

10/ 

Prijaté uznesenia  66/2005  vedené pod bodom 6/ a 9/ mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2005 boli  neurčito formulované, nakoľko v uzneseniach v obidvoch prípadoch boli uvedené obidve parcely, t.j. aj parc.č.KN-C 823/14 a  aj parc.č.KN-C 823/15. 
Naviac každá parcela (aj 823/14 a aj 823/15) mala v tom čase  výmeru 55 m2 a nakoľko bolo  v tom čase mienené parcelu rozdeliť na polovicu (a tak uspokojiť všetkých žiadateľov), bola
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v uznesení zároveň  napísaná aj nesprávna výmera Správne mala  byť  uvedená výmera 27,50 m2 a nie výmera 26 m2.  

Presná citácia uznesenia 66/2005 bod 6/  : 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline schvaľuje : 
odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Presná citácia uznesenia 66/2005 bod 9/ : 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Presná citácia uznesenia 66/2005 bod 5/ : 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje : 
Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anna Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uvedené uznesenia zrušiť. 

11/ 

Anna Čapková, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 55 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova, za účelom zachovania záhrady. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí pri zachovaní jeho využívania ako záhrady. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 67 €/m2. 

12/ 

Navrhujeme finančnej komisii odkúpenie pozemkovej nehnuteľnosti, a to časť parc.č.KN-E 3991, orná pôda o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Trnové, ktorej vlastníkom je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trnové za účelom rozšírenia existujúceho cintorína v k. ú. Trnové za cenu 16,60 €/m2, čo predstavuje spolu finančnú čiastku cca 49 800 €. Presná výmera bude definovaná geometrickým plánom.

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s rozšírením cintorína súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu kúpu pozemku  za cenu 16,60 €/m2 
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13/ 

Peter Sobčiak, bytom J. Závodského 3 Žilina
Igor Halas, bytom J. Hronca 3409/13 Žilina, 
požiadali o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1472/476, zast.pl. o výmere 423 m2  v zmysle geometrického plánu č. 1/2009 v k. ú. Závodie do podielového spoluvlastníctva. Žiadatelia sú spoluvlastníkmi priľahlého pozemku parc.č.KN-C 1472/402. 
Predložená  a odsúhlasená architektonická štúdia rieši na parc.č.KN-C 1472/402 (vo vlastníctve menovaných) a na časti pozemku parc.č.KN-C 1472/476 (žiadaný pozemok)  novostavbu občianskej vybavenosti a vybudovanie spevnených plôch. 
Výstavba objektu občianskej vybavenosti vo väzbe na hlavný peší ťah obytného súboru Hájik pri bloku E8 je v súlade s odsúhlasenou urbanistickou koncepciou obytného súboru.  


Odbor hlavného architekta s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50 €/m2. 

14/ 

Rastislav Jeluš, bytom Zvolenská 1777/5 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2999/4, zast.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Žilina (Rosinky-Trnovský potok) za účelom zriadenia záhrady pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 3000/1 a 3000/5 v k. ú. Žilina. 

Odbor hlavného architekta s odpredajom súhlasí s podmienkou zachovania existujúcich stromov nábrežia Trnovského potoka. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 40 €/m2. 








































