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Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo 













Návrh na odkúpenie nehnuteľností
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	Návrh na uznesenie 
	Dôvodová správa 
	Materiál – návrh na odkúpenie nehnuteľností 
	Prílohy – snímka z katastrálnej mapy 






Predkladá  : 

Michal Horecký 
zástupca primátora 





Vypracoval : 

JUDr. Martin Valky 
Vedúci odboru právneho a majetkového  



V Žiline, dňa 07.08.2009 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 


Uznesenie č.            /2009

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

schvaľuje : 

Odkúpenie parcely č. 6529/75 – ostatné plochy o výmere 286 m2 v kat. úz. Žilina na ul. Bajzova v zmysle geometrického plánu č. 14231174-91/2008 za kúpnu cenu 0,07 € od Žilinského samosprávneho kraja. 




Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline 


Uznesenie č.            /2009

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

schvaľuje : 

Odkúpenie pozemkov od  fyzických osôb v k. ú. Bytčica,  za účelom vybudovania novej konečnej zastávky MHD za cenu 20 €/m2. Ide o nasledovné pozemky v k. ú. Bytčica : 
file_2.png

file_3.wmf

	parc.č.KN-C 244,  orná pôda maximálne v rozsahu 618 m2

/ presný rozsah bude vymedzený geometrickým plánom/ 
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	parc.č.KN-C 245, t.tr.pp. o výmere 637 m2 
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	parc.č.KN-C 246/1, záhrada o výmere 97 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 
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	parc.č.KN-C 246/2, ostat.pl. o výmere 5 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 




DÔVODOVÁ SPRÁVA


Tento materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. 4 bod 3 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina, podľa ktorých na kúpu nehnuteľného majetku je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.








Materiál – návrh na odkúpenie nehnuteľností 

1/ 

Kúpnou zmluvou č. 31/2002 zo dňa 3.4.2002 odpredalo Mesto Žilina Gymnáziu Hlinská 29, Žilina, parcelu č. 6529/2 – ostatné plochy o výmere 19439 m2 a to za kúpnu cenu 2,– Sk. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté právo spätného predaja v prípade, ak kupujúci nebude využívať pozemok na športové účely.
Pozemok parc. č. 6529/2 nadobudol od Gymnázia Hlinská 29, Žilina, na základe delimitačného protokolu o odovzdaní majetku č. z. 1593/03-1629/03 Žilinský samosprávny kraj. Tento pozemok bol odovzdaný do správy Gymnáziu Hlinská 29, Žilina
Geometrickým plánom č. 14231174-91/2008 zo dňa 23.6.2008 bola z pozemku parc. č. 6529/2 vytvorená parcela č. 6529/75 - ostatné plochy o výmere 286 m2, ktorá sa nachádza medzi ihriskom gymnázia a reštauráciou Máj na ul. Bajzova. Táto parcela bola rozhodnutím Žilinského samosprávneho kraja č. 5827/2009/OVS-001 zo dňa 26.6.2009 Gymnáziu Hlinská 29, Žilina, odňatá zo správy s účinnosťou od 1.7.2009. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 29/27 zo dňa 26.5.2009 schválilo spätný odpredaj parcely č. 6529/75 (t.j. časti pôvodnej parcely č. 6529/2) Mestu Žilina za kúpnu cenu 0,07 €. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja si ako podmienku odpredaja určilo povinnosť Mesta Žilina ako stavebného úradu zabezpečiť, aby budúci investor stavby na vedľajších pozemkoch parc. č. 6529/13, 6529/36 vybudoval na pozemku parc. č. 6529/2 chýbajúce oplotenie športového areálu Gymnázia Hlinská 29, Žilina.

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. 

Finančná komisia s odkúpením nehnuteľnosti súhlasí. 

2/ 

Odbor právny a majetkový z dôvodu vybudovania novej konečnej zastávky MHD v k. ú. Bytčica, navrhuje odkúpenie nasledovných pozemkov od jednotlivých fyzických osôb za cenu 20 €/m2 : 

parc.č.KN-C  245, t.tr.p. o výmere 637 m2 
parc.č.KN-C  244, orná pôda maximálne v rozsahu 618 m2  (rozsah bude vymedzený GP) 
parc.č.KN-C 246/1, záhrada o výmere 97 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 
parc.č.KN-C 246/2, ostat.pl. o výmere 5 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 


Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odkúpenie uvedených nehnuteľností.  

Finančná komisia s odkúpením nehnuteľností súhlasí. 

