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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje  

 

1. odkúpenie nasledovných bytov Mestom Ţilina: 

a) byt č. 7. na 1. p. v bytovom dome súp. č. 2607 v kat. úz. Žilina., 

zapísaný na LV č. 5917, od Ing. Michal Ptačin, za kúpnu cenu 

57.290,- € 

b) byt č. 79 na 3 p. v bytovom dome súp. č. 1676 v kat. úz. Žilina 

zapísaný na LV č. 5278, od Ing. Zuzana Mazáková, rod. Mazáková 

zastúpená Ing. Marián Mazák, za kúpnu cenu: 55.000,- € 

c) byt č. 17 v prízemí, v bytovom dome súp. č. 3424 v kat. úz. Ţilina - 

Závodie, zapísaný na LV č.1632, od Pavol Podhora, Ing., Elena 

Podhorová, rod. Babanskaja za kúpnu cenu: 68.000,- € 

d) byt č. 1 na 1. p. v bytovom dome súp. č. 901 v kat. úz. Ţilina 

zapísaný na LV č. 5822, od Ivan Mičica, Marta Mičicová, rod. Milová 

za kúpnu cenu: 59.940,- € 

e) byt č. 4  na 2. p. v bytovom dome  súp. č. 2197 v kat. úz. Ţilina zapísaný 

na LV č. 5441, od Jarmila Dostálová, rod. Oláhová, Dagmar 

Pechočiaková, rod. Oláhová, Ing. Soňa Vinková, rod. Oláhová, za kúpnu 

cenu : 55.434,- € 

f) byt č. 6 na 2. p. v bytovom dome súp. č. 616 v kat. úz. Ţilina zapísaný 

na LV č. 6351, od Ing. Václav Nezmeškal, Alena Nezmeškalová, rod. 

Pišteková, za kúpnu cenu: 52.000,- € 

g) byt. č.  4 na 1. p. v bytovom dome  súp. č. 3391 v kat. úz. Ţilina – 

Závodie  zapísaný na LV č. 1777, od Peter Šurman, Monika Šurmanová, 

rod. Ţiačiková, za kúpnu cenu: 68.000,- € 

h) byt č. 43 na 7. p. v bytovom dome súp. č. 2418 v kat. úz. Ţilina zapísaný 

na LV č. 5158, od Andrea Michulková, rod. Šošková, Monika 

Michulková, rod. Šošková, Katarína Šošková, rod. Šošková, za kúpnu 

cenu: 54.000,- € 

i) byt č. 78 na 4. p. v bytovom dome súp. č. 1674 v kat. úz. Ţilina 

zapísaný na LV č. 5649, od Elena Óváriová, rod. Vanochová, Oľga      

Zanechalová, rod. Vanochová, Peter Vanoch, rod. Vanoch, Edita 

Kristeková, rod. Vanochová, Mária Brošová, rod. Vanochová, Zdenko 

Vanoch, rod. Vanoch, za kúpnu cenu: 52.000,- € 

j) byt. č. 76 na 6. p. v bytovom dome súp. č. 1782 v kat. úz. Ţilina 

zapísaný na LV č. 5534, od Miroslav Djablik, rod. Djablik, Zita 

Djabliková, rod.Balcová,za kúpnu cenu: 39.700 € 

k) byt č. 27 na 3. p. v bytovom dome súp. č. 1103 v kat. úz. Ţilina 

zapísaný na LV č.6077, od Ďurišová Zdenka, rod. Czabeová za kúpnu 

cenu: 37.700,- € 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

poskytuje dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, technickej vybavenosti 

a pozemku pod budovu na bývanie s náhradnými bytmi pri poskytovaní bytovej náhrady 

podľa § 5 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 

vzťahov k bytom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

Mesto Ţilina sa rozhodlo vyuţiť moţnosť podať ţiadosti o poskytnutie dotácie na 

obstaranie náhradných bytov pre občanov mesta Ţilina, ktorí poţiadali Mesto Ţilina o bytovú 

náhradu do 30. 09. 2012.  Písomné ţiadosti o poskytnutie dotácie môţe Mesto Ţilina  podať  

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom Obvodného 

stavebného úradu v Ţiline kaţdoročne v období od 15. januára do 28. februára.  

 

 Tento materiál priamo nadväzuje na materiál č.15/2013, ktorý bol schválený v 

Mestskom zastupiteľstvom v Ţiline, dňa 28.01.2013 .V tomto materiály sú  doplnené údaje 

odkúpených nehnuteľností  a doplnené dva  náhradné byty pre ţiadateľov. 

 . 


