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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí materiál

prerokovať a schváliť

	Uzatvorenie dohôd o urovnaní a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie uvedenými vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/ m², nasledovne:


	Vladimír Korman, časť EKN parc. č 2186, orná pôda o výmere 892 mﾲ892 m², zapísaná na LV č. 1202, za dohodnutú cenu 30.167,44 €,

Božena Pechová, časť EKN parc. č. 2183, orná pôda o výmere 1107 mﾲ1107 m², zapísaná na LV č. 1347, za dohodnutú cenu 37.438,74 €,
Anna Štalmašková, časť EKN parc. č. 2179, orná pôda o výmere 447 mﾲ447 m², zapísaná na LV č. 2404, za dohodnutú cenu 15.117,54 €,
Milan Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 m²273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 m²209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Juraj Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 m²273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 m²209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
	Oľga Barčíková, časť EKN parc. č. 2159/2, orná pôda o výmere 582 mﾲ582 m², zapísaní na LV č. 2412, za dohodnutú cenu 19.683,24 €,
Pavol Barčík, časť EKN parc. č. 2159/1, orná pôda o výmere 434 mﾲ434 m², zapísaná na LV č. 2411, za dohodnutú cenu 14.677,88 €,
Mária Lalinská, Irenej Lalinský a Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 10.436,85 €,
Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Mária Lalinská, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Irenej Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Ing. Jaroslav Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 1.157,25 mﾲ1.157,25 m² (výška podielu 270/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 39.138,20 €,
Libor Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 385,75 mﾲ385,75 m² (výška podielu 90/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 13.046,06 €,
Ján Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
Peter Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
František  Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere  77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €.
DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predmetný materiál je predkladaný za účelom realizácie koncepcie schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 86/2009.

	Z hľadiska dopadu na obecný rozpočet, predstavujú výdavky spojené s realizáciou zámeru (odkúpením pozemkov) čiastku 647.281 €, z čoho rozpočet pre rok 2010 bude zaťažený približne čiastkou 530.000 € vzhľadom na uzatvorené dohody a bližšie neurčenú čiastku spojenú s konaniami o povolenie vkladu následne uzatváraných kúpnych zmlúv. Zvyšná časť predstavuje náklady, ktorých vynaloženie nemožno časovo vymedziť na r. 2010, vzhľadom na prebiehajúce dedičské konania, príp. budúce súdne, či správne konania.

Jednotlivé zmluvy, ktoré sú predmetom schválenia, sú s odkazom na vyššie uvedené, v súlade s príslušnou právnou úpravou.


MATERIÁL 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 86/2009 zo dňa 29.06.2009 (ďalej aj len „uznesenie“) bol schválený zámer a postup vysporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim areál trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. Jednotlivé pozemky tvoriace areál depa boli identifikované geometrickým plánom č. 9/2009, vyhotoveným Ing. Emíliou Rybárskou, schváleným dňa 01.06.2009 Správou katastra Žilina pod č. 940/09. Jednotková cena za m² (meter štvorcový) pozemku bola uznesením stanovená na čiastku 33,82 €/m², vychádzajúc pritom z predloženého znaleckého posudku Ing. Petra Nováka.

V zmysle stanoveného postupu (podľa ktorého je v 1. fáze potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom voči vlastníkom, ktorí voči Mestu Žilina, resp. Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. vedú súdne spory ohľadom predmetných nehnuteľností) boli vyhotovené Dohody o urovnaní a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ďalej aj len „dohody“) medzi Mestom Žilina a jednotlivými (15) navrhovateľmi v prebiehajúcich súdnych konaniach, podľa ktorých sa Mesto Žilina zaväzuje uzatvoriť kúpne zmluvy s jednotlivými vlastníkmi, ktorých predmetom bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vymedzeným Geometrickým plánom č. 9/2009 pri nadobúdacej cene 33,82 € à m², a to pod podmienkou preukázania späťvzatia návrhov začatie konania v prebiehajúcich súdnych sporoch.

Schválením a následným uzatvorením všetkých dohôd (t.j. aj dohôd, ktoré budú predložené v 2. fáze) bude predbežne vysporiadaná celá plocha tvoriaca areál trolejbusového depa o rozlohe 19.139 mﾲ19.139 m², aktuálne vo vlastníctve fyzických osôb, s výnimkou približne 10 % celkovej plochy, v ktorých prípadoch buď vlastníci nesúhlasia s jednotkovou cenou alebo prebiehajú časovo náročné dedičské konania.

Potreba schválenia dohôd tvoriacich obsah tohto návrhu vyplýva z príslušnej právnej úpravy a konštantnej judikatúry:

	čl. 2 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“,

§ 8 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je realizované vysporiadanie nakladaním s majetkom obce,
§ 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa ktorého schváleniu mestským zastupiteľstvom vždy podliehajú všetky zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce,
čl. 4 ods. 3 Uznesenia č. 21/2009, účinného odo dňa 01.01.2010, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje vždy všetky prevody nehnuteľného majetku (t.j. nadobúdanie, predaj, resp. zámenu), pokiaľ osobitný zákon (t.j. zákon č. 182/193 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) neurčí inak, 
§ 37, § 39 a §50a Občianskeho zákonníka,
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Odo 21/2002, v ktorom NS SR jednoznačne potvrdil vyššie špecifikované princípy nakladania s majetkom obce,
v neposlednom rade, od schválenia dohôd mestským zastupiteľstvom sa odvíja povinnosť budúcich predávajúcich vziať v celom rozsahu späť všetky žalobné návrhy týkajúce sa sporných pozemkov, a to bez nároku na náhradu trov konania.


