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NÁ VRH NA UZNESENIE 

ll 

Uznesenie č. /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

l. schvaľuje : 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a to : garáže č. s. 1451 , postavenej na 
pozemku parc.č.KN-C 453517, zast.pl. o výmere 19 m2 spolu s uvedeným pozemkom, a ich 
odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Pavlovi Cabalovi s manž. Zuzanou Cabalovou, 
obaja bytom Tajovského 2040/2 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej 
výške 995,-- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. el zák. č. 138/91 
Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania garáže a pozemku pri bytovom 
dome postavenom na pozemku parc.č.K.N-C 4535/8 v k. ú. Žilina. 

2/ 

Uznesenie č. /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje : 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú . Žilina a to : garáže č. s. 1452, postavenej na 
pozemku parc .č.KN-C 4535/3, spolu s uvedeným pozemkom parc.č.KN-C 4535/3, zast.pl. 
ovýmere 21m2 vzmysle geometrického plánu 14231174-106/2011 , aich odpredaj 3/5 
väčšinou všetkých poslancov Ing. Vladimírovi Budíkovi s manž. Ľudmilou Budíkovou, obaja 
bytom Tajovského 2039/4 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 
l 119,-- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania garáže a pozemku pri bytovom 
dome postavenom na pozemku parc. č .KN-C 4535/9 v k. ú. Žilina. 



DÔVODOV Á SPRÁ VA 

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupitel'stvu v Žiline v súlade so zákonom č. 
13811991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 3. písm. al Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Žilina podl'a ktorého spôsob prevodu vlastníctva nehnutel'ného majetku na 
základe právnych úkonov s výnimkou prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný 
majetok podl'a osobitného predpisu 1 

• 

Ustanovenia zákona č. 138/ 1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe 
obchodnej verejnej súťaže, dobrovol'nej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. el zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
o ktorých rozhodne zastupitel'stvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov - body 1,2. 

Odôvodnenie osobitného zretel'a ( § 9a ods. 8 písm.e/ a ods. 9 písm.c) zákona č . 138/1991 Zb. 
o majetku obcí) : 

Body ll - 2/ osobitný zreteľ je v tom, že žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovke 
parc.č.KN-C 4535/8 a 4535/9 a citované garáže boli postavené v rokoch cca 1961 ich rodičmi 
na pozemkoch patriacim bytovkám. Po zisťovaní na Správe katastra Žilina boli informovaní, 
že hospodárskou zmluvou boli garáže zapísané na Bytový podnik Mesta Žilina a následne boli 
tieto garáže zapísané na L V č. ll OO pre Mesto Žilina. 

1 Zákon č . 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 



MATERIÁL - odpredaj nehnutel'ností Mesta Žilina 

I l 

Pavel Cabala s manž. Zuzanou Cabalovou, obaja bytom Tajovského 2040/2 Žilina, požiadali 
o odpredaj garáže č. s. 1451 , postavenej na pozemku parc.č.KN-C 4535/7, vo vlastníctve 
Mesta Žilina spolu s uvedeným pozemkom. 
Nehnutel'nosti sa nachádzajú v lokalite olu·aničenej uL Tajovského a Čulenovou ul. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že garáž bola postavená v rokoch cca 1961 jej rodičmi (avšak 
dokladmi o stavbe nedisponuje) na pozemku patriacemu k bytovke parc.č.KN-_C 4535/8. 
V priebehu rokov 1989 a 1990 garáž rekonštruovali. Žiadatelia na Správe katastra Žilina 
zistili, že garáž č. s. 1451 bola zapísaná hospodárskou zmluvou práv.12/2039-2040/89 na 
Bytový podnik Mesta Žilina. Žiadosťou o zmenu zápisu v EN zo dňa 29.04.1992 sa Mesto 
Žilina stalo vlastníkom nehnutel'ného majetku (garáže), ktorá je zapísaná na L V č. ll OO. 

Prípad hodný osobitného zretel'a. 

Na odpredaj nehnutel'ností bol vypracovaný spoločný znalecký posudok 97/2012 Ing. Pavla 
Rašku nasledovne : 

• Stavbagarážeč. s . 1451 -v hodnote 101,-- € 
• pozemok na ktorom sa garáž nachádza pa:rc.č.KN-C 4535/7 v hodnote 819,-- € 

Gednotková cena 43,09 €/m2
) 

• faktúra za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 75,-- € (celková faktúra 
predstavuje 150,-- €) avšak ZP je vypracovaný spolu s p. Budíkom. 

Spolu celková čiastka predstavuje 995,-- € 

Oddelenie architektúry MsÚ s odpredajom garáže spolu s s pozemkom súhlasí. 

2/ 

Ing. Vladimír Budík s manž. Ľudmilou Budíkovou, obaja bytom Tajovského 2039/4 Zilina, 
požiadali o odpredaj garáže č. s. 1452, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 4535/3, zast.pl. 
o výmere 13 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Žilina. Geometrickým plánom č. 
14231174-106/2011 sa výmera citovaného pozemku zväčšila na výmeru 21 m2

• 

Nehnutel'nosti sa nachádzajú v lokalite olu·aničenej ul. Tajovského a Čulenovou ul. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že garáž bola postavená v rokoch cca 1961 jeho rodičmi 
(avšak dokladmi o stavbe nedisponuje) na pozemku patriacemu k bytovke parc.č.KN-_C 
4535/9. V roku 2010 garáž rekonštruovali. Žiadatelia na Správe katastra Žilina zistili, že garáž 
č. s. 1452 bola zapísaná hospodárskou zmluvou práv.12/2039-2040/89 na Bytový podnik 
Mesta Žilina. Žiadosťou o zmenu zápisu v EN zo dňa 29.04.1992 sa Mesto Žilina stalo 
vlastníkom nehnutel'ného majetku (garáže), ktorá je zapísaná na LV č. 1100. 

Prípad hodný osobitného zreteľa . 

Na odpredaj nehnuteľností bol vypracovaný spoločný znalecký posudok Ing. Pavla Rašku č. 
97/2012 nasledovne : 

• stavba garáže č. s. 1452 v hodnote 139,-- € 



• pozemok na ktorom sa garáž nachádza parc.č.KN-C 4535/3 v zmysle GP v hodnote 
905,-- € Qednotková cena 43,09 €/m2

) 

• faktúra za vypracovanie znaleckého posudku predstavuje 75,-- € (celková faktúra 
predstavuje 150,-- €) avšak ZP je vypracovaný spolu s p. Cabalom. 

Spolu čiastka predstavuje: l 119,-- € 

Oddelenie architektúry MsÚ s odpredajom garáže spolu s pozemkom súhlasí. 

Stanoviská komisií, ako aj poslancov boli zaslané ešte pred konaním mestskej rady, na 
ktorej nebol odporúčaný odpredaj prístupovej komunikácie v zmysle GP. 

Finančná komisia navrhuje materiál stiahnuť z rokovania v súvislosti s budúcou výstavbou 
Centra Rudiny a navrhuje riešiť situáciu formou prenájmu nehnuteľností. 

Komisia územné/to plánovania a výstavby súhlasí s odpredajom garáží a pozemkov pod 
nimi, avšak neodporúča odpredať prístupovú komunikáciu v zmysle GP. 

Komisia dopravy a komunálnych služieb súhlasí s odpredajom garáží spolu s pozemkami 
pod nimi, avšak nesúhlasia s odpredajom prístupových komunikácií v zmysle GP. 

Poslanci za príslušný volebný obvod č. 2 poslali nasledovné stanoviská : 
Ing.Arch.Maňák - súhlasí s odpredajom garáží a pozemkov pod nimi, bez príst.komunikácie 
p. Pieš- neodporúča odpredaj, ale dlhodobý prenájom 
Mgr.Fiabane- súhlasí s odpredajom 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredaj garáží spolu s pozemkami bez 
prístupovej komunikácie. 



posudok č. 97/2012 

mapový podklad s vyznačením polohovania hodnotenej 
k zastavanému územiu mest a Žilina , 
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