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NÁVRH  NA  UZNESENIE 

Uznesenie č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 690/21, zast.pl.  o výmere 9 m2 v k. ú. Strážov pod existujúcou trafostanicou, a jeho odpredaj, SSE-D Žilina IČO : 36 442 151,  so sídlom Republiky 5 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Uznesenie  č. ______/2010  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „2 a 3“ z neknihovanej PK parc.č. 5859 a 5860 k parc.č.KN-C 5186/43, zast.pl. o výmere 38 m2 v zmysle GP 132/2009 v k. ú. Žilina, ul. Hlboká cesta,  a jeho odpredaj p. Štefánii Ozaniakovej, bytom Hlboká cesta 1690/38 Žilina za cenu 50,– €/m2. 

Uznesenie  č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

	schvaľuje : 


Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

Uznesenie č. ______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje : 


Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 765/29, t.t.p. o výmere 113 m2 v zmysle GP 13/2008 v k. ú. Budatín, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Kataríne Hollej, bytom Jesenského 1077/20 Žilina za cenu 40,– €/m2.
 
Uznesenie  č. _______/2010  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 415/7, zast.pl. o výmere 9 m2 v zmysle GP 17/2010 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Ivanovi Cimrákovi, bytom Pelhřimovská 5 Dolný Kubín za cenu 50,– €/m2.

Uznesenie č. _______/2010  

Uznesenie č.              /2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje : 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,   a to časti pozemku parc.č.KN-C 1664/1, ostat.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Považský Chlmec v záhradkárskej osade „Nad Jazerom“ 
a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Monike Pallovej, bytom Jedlíková 3426/25 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
 
Uznesenie  č. _______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje : 


Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5828/1, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tulipánová, a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. Jozefovi Sikorovi, bytom Tulipánová 1851/5 Žilina za cenu 60,– €/m2.
   
Uznesenie č. ________/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

	schvaľuje : 


Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4701/37, zast.pl. o výmere 10 m2 v zmysle GP 47/2010 v k. ú. Žilina, ul. A. Rudnaya, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti S.H.S., s.r.o. so sídlom Oravská 13 Žilina, zast. Ing. Dušanom Kalužom-konateľom, IČO : 36 386 685 za cenu 75,– €/m2.
  
Uznesenie č. _______/2010  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje :  

 Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN–C 998/9, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Viliamovi Hornáčkovi-ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18 Žilina-Strážov za cenu 50,– €/m2.
   
Uznesenie č. ______/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje : 


Prenájom pozemku parc.č.KN-C 3387/4, zast.pl. o výmere 88 m2 v zmysle GP 53/2008 v k. ú. Žilina s 12-mesačnou výpovednou lehotou, za účelom umiestnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „ZS a RR bod Žilina-Strážov“ za cenu 2 000,– €/ročne spoločnosti T-Mobile Slovensko a. s., so sídlom Vajnorská 100/1 831 0š  Bratislava, IČO : 35 705 019. 

Uznesenie  č. ______/2010  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje  :  

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 484, zst.pl. o výmere 379 m2 a časť pozemku parc.č.KN-E 522, vodná plocha o výmere 421 m2 (parc.č.KN-C 1493/10, zast.pl.o výmere 440 m2  )  v k. ú. Bytčica    t. j. spolu  o výmere 800 m2     vo vlastníctve Mesta Žilina, a ich zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, za  pozemky parc.č.KN-C 1340/6, ostat.pl. o výmere 444 m2 , parc.č.KN-C 1340/7, ostat.pl. o výmere 155 m2 parc.č.KN-C 1344/2, zast.pl. o výmere 201 m2  v k. ú. Bytčica t. j. spolu  o výmere 800 m2 vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest s.r.o. , so sídlom Kamenná 19 Žilina, IČO : 36 692 131. 
















Dôvodová správa


	Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4, ods. 3. písm. a/. Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Žilina podľa ktorého predaj  nehnuteľného majetku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom.  
V bodoch 1/ až  2/ ide o prevod pozemkov pod stavbami a to :  
1/ trafostanica vo vlastníctve SSE-D, a. s. Žilina
2/ časť mestského pozemku pod existujúcou dvojgarážou.    

Ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o prevodoch vlastníctva majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom sa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa o ktorých rozhodne zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov - body 3/ až 10/. 
Bod 3/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o atypický tvar pozemku, nie je pre Mesto využiteľný  a pozemky v bezprostrednej blízkosti sú vo vlastníctve súkromných osôb. 
Bod 4/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľka je vlastníčkou pozemku parc.č.KN-C 723/171, orná pôda o výmere 520 m2 v k. ú. Budatín, ktorý je v bezprostrednej blízkosti žiadaného pozemku. Tento pozemok je premenlivej šírky od cca 1,5 m až 3,5 m o celkovej dĺžke 52,17 m a je pre potreby mesta nevyužiteľný. 
Bod 5/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nízku výmeru, pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti novostavby rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.  
Bod 6/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadaný pozemok sa nachádza vo vnútri záhradkárskej osady v k. ú. Považský Chlmec, pozemok priamo naväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľky. Naviac na uvedenom pozemku sa nachádza jej pivnica, ako aj oplotenie. 
Bod 7/  - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o majetko-právne vysporiadanie časti pozemku pred svojím rodinným domom. 
Bod 8/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o malú výmeru a dokúpenie pozemku už k jestvujúcemu polyfunkčnému domu vo vlastníctve žiadateľa.  
Bod 9/ - ide o prípad hodný osobitného zreteľa, žiadaný pozemok je v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a tvoril by samostatnú prístupovú komunikáciu do areálu firmy ŽIVO. 
Bod 10/ V zmysle čl. 12 bod 4/ Zásad o hospodárení s majetkom mesta je potrebné, aby o dlhšej výpovednej lehote v tomto prípade 12 mesiacov rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 
Bod 11/  V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta o zámene nehnuteľností rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 











Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

1/ 

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s. IČO : 36 442 151, so sídlom ul. Republiky 5  Žilina, požiadala o odpredaj pozemku pod trafostanicou vo vlastníctve SSE-D Žilina  zapísanej na LV č. 856. Trafostanica sa nachádza na pozemku parc.č.KN-C 690/21, zast.pl. o výmere 9 m2 v k. ú. Strážov. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým  posudkom.  

2/ 

Štefánia Ozaniaková,  bytom Hlboká cesta 1690/38  Žilina, požiadala o odpredaj dielov „2 a 3“  z neknihovanej PK parc.č. 5859 a 5860 k parc.č.KN-C 5186/43, zast.pl. o výmere 38 m2   v zmysle GP 132/2009  v k. ú. Žilina, ul. Hlboká cesta.  
Jedná sa o majetko-právne vysporiadanie už jestvujúcej dvojgaráže, postavenej pri rodinnom dome na pozemku parc.č.KN-C 5183/2 vo vlastníctve žiadateľky. Zameraním skutkového stavu bolo zistené, že časť uvedenej dvojgaráže zasahuje do mestských pozemkov. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

3/ 

Ing. Ján Smrž CSc., bytom Dubová 2 Žilina, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova, za účelom zriadenia záhradky. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je vlastníkom podkrovného bytu č. 5 a vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu č. s. 2677, ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č.KN-C 823/3, zast.pl. na ktorom je obytný dom postavený a pozemku parc.č.KN-C 823/17 všetko v podiele 1405/4158. Naviac ide o zvyškovú časť pozemku v atypickom tvare a tiež okolité pozemky parc.č.KN-C 823/23, 823/15, 823/16, 823/10 sú vo vlastníctve súkromných osôb. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.  
    
Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

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

4/ 

Katarína Hollá, bytom Jesenského 1077/20 Žilina, požiadala o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 765/29, t.t.p. o výmere 113 m2 v zmysle GP 13/2008 v k. ú. Budatín. Žiadateľka je vlastníčkou priamo naväzujúceho susediaceho pozemku parc.č.KN-C 723/171 v k. ú. Budatín, na ktorom plánujú výstavbu rodinného domu. Žiadaný pozemok je premenlivej šírky 

-2-

od cca 1,5-3,5 m  o celkovej dĺžke 52,17 m. Týmto tvarom a je pre potreby mesta nevyužiteľný. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 40,– €/m2.
 
5/

 Ivan Cimrák, bytom Pelhřimovská 5 Dolný Kubín, požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 415/7, zast.pl. o výmere 9 m2 v zmysle GP 17/2010 v k. ú. Bytčica. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že žiadaný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti novostavby rodinného domu na pozemku parc.č.KN-C 463/5 a 463/7 vo vlastníctve žiadateľa v k. ú. Bytčica. Žiadaný pozemok tvorí prístupovú komunikáciu a premostenie Bytčianskeho potoku ku rodinnému domu.  Na uvedený pozemok má v súčasnosti uzatvorenú žiadateľ nájomnú zmluvu č. 119/právne/2010. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50,– €/m2

6/ 

Monika Pallová, bytom Jedlíková 3426/25  Žilina, požiadala o odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č.KN-C 1664/1, ostat.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Považský Chlmec v záhradkárskej osade „Nad Jazerom“. Žiadaný pozemok priamo naväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľky parc.č.KN-c 1664/40 a parc.č.KN-C 1664/90 kde má postavenú záhradnú chatku. 
Naviac na uvedenom mestskom pozemku sa nachádza oplotenie, ako aj pivnica vo vlastníctve menovanej. Pozemok sa nachádza vo vnútri záhradkárskej osady a z väčšej časti ide o roklinu. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
 
7/

Ing. Jozef Sikora, bytom Tulipánová 1851/5 Žilina, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5828/1, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tulipánová. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že ide o majetko-právne vysporiadanie užívaného pozemku pri rodinnom dome žiadateľa parc.č.KN-C 4805 v k. ú. Žilina. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí.
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Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 60,– €/m2 

8/ 

S.H.S., s.r.o., so sídlom Oravská 13 Žilina, zast. Ing. Dušanom Kalužom-konateľom, IČO : 36 386 685,  požiadal o odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/37, zast.pl. o výmere 10 m2   v zmysle GP 47/2010 v k. ú. Žilina, ul. A. Rudnaya. Po založení stavby – polyfunkčného domu na ul. A. Rudnaya 45 bolo zistené, že je potrebné ešte dokúpenie uvedeného pozemku. Jeho odpredajom dôjde k rekonštrukcii chodníka s napojením na systém chodníkov súbežne  s cestou A. Rudnaya. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 75,– €/m2

9/ 

Viliam Hornáček – ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18  Žilina-Strážov, požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 998/9, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, za účelom zabezpečenia prístupu do areálu firmy ŽIVO parc.č.KN-C 998/21 a 998/36. Žiadaný pozemok je v susedstve  pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s odpredajom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu za cenu 50,– €/m2 

10/ 

T-Mobile Slovensko a. s., so sídlom Vajnorská 100/1 831 0š  Bratislava, IČO : 35 705 019 požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy s 12-mesačnou výpovednou lehotou na pozemok parc.č.KN-C 3387/4, zast.pl. o výmere 88 m2 v zmysle GP 53/2008  v k. ú. Žilina, za účelom umiestnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „ZS a RR bod Žilina-Strážov“ za cenu 2 000,– €/ročne. 

 Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ s prenájmom pozemku súhlasí. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť nájomnú zmluvu s 12-mesačnou výpovednou lehotou. 

 11/ 

MYMA Invest s.r.o., so sídlom Kamenná 19 Žilina, IČO : 36 692 131, požiadala o zámenu pozemkov v k. ú. Bytčica nasledovne :  
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parc.č.KN-E 484, zst.pl. o výmere 379 m2 
časť pozemku parc.č.KN-E 522, vodná plocha o výmere 421 m2 (parc.č.KN-C 1493/10, zast.pl.o výmere 440 m2  )    t. j. spolu  o výmere 800 m2     vo vlastníctve Mesta Žilina a nachádzajú sa v priemyselnom areáli ZVL v Bytčici, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve MYMA Invest s.r.o.

a 

parc.č.KN-C 1340/6, ostat.pl. o výmere 444 m2   
parc.č.KN-C 1340/7, ostat.pl. o výmere 155 m2 
parc.č.KN-C 1344/2, zast.pl. o výmere 201 m2   
t. j. spolu  o výmere 800 m2 vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest s.r.o. 
Predmetné parcely sa nachádzajú mimo priemyselného areálu ZVL v Bytčici a sú susediace s pozemkami Mesta Žilina v k. ú. Bytčica. 

Odbor hlavného architekta tunajšieho MsÚ so zámenou pozemkov súhlasí.         

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zámenou pozemkov.                 
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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina – pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne


	zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia


	odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním 



DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať v zásade na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. V zmysle ods. 2 cit. ust. zámer predať majetok a jeho spôsob sa zverejní na úradnej tabuli mesta, jeho internetovej stránke a v regionálnej tlači, pričom v regionálnej tlači sa tiež oznámi miesto, kde sú zverejnené podmienky súťaže alebo dražby. V zmysle článku 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina v prípade predaja majetku mesta dražbou sa postupuje podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
 
Návrh odpredať predmetný nehnuteľný majetok sa predkladá z dôvodu dlhodobo plánovaného definitívneho presťahovania všetkých činností DPMŽ, s.r.o. do jedného areálu na ul. Kvačalova (súčasné trolejbusové depo). Predmetné nehnuteľnosti sú v súčasnosti využívané ako autobusové depo DPMŽ, s.r.o., pričom výťažok dražby by mal byť účelovo viazaný na vysporiadanie pozemkov v areáli trolejbusového depa na Kvačalovej ulici a na dobudovanie tohto areálu. 

Dopad predkladaného materiálu na rozpočet Mesta Žilina sa predpokladá na strane príjmov vo výške určenej najvyšším podaním dosiahnutým v dražbe po odpočítaní nákladov dražby, minimálne však vo výške najnižšieho podania, ktoré bude kopírovať cenu určenú podľa znaleckého posudku, navýšenú o predpokladané náklady dražby tak, aby Mesto Žilina finančne na nákladoch dražby neparticipovalo. Predkladaný materiál nadväzuje na koncepciu vysporiadania vlastníctva pozemkov pod trolejbusovým depom, schválenú uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 86/2009 a 45/2010, v ktorej sa počíta s príjmami z predaja predmetných nehnuteľností, ktoré budú následne využité na odkúpenie pozemkov pod trolejbusovým depom a jeho dobudovanie.

Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a Mestskej rade bez pripomienok.
MATERIÁL 
	
V súvislosti s predchádzajúcimi uzneseniami  Mestského zastupiteľstva č. 86/2009, 45/2010 (riešiace vysporiadanie areálu na Kvačalovej ul.) a č. 113/2008 (riešiacom projekt presťahovania) predkladá sa návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku Mesta Žilina - pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne. Ide o nehnuteľnosti súčasného autobusového depa (bývalý komplexný areal ČSAD), pričom všetky činnosti DPMŽ, s.r.o. budú v súlade s dlhodobým zámerom sústredené na jednom mieste v areáli terajšieho trolejbusového depa na ul. Kvačalova.

	Po schválení zámeru odpredaja v zmysle platnej právnej úpravy a predpisov Mesta Žilina o nakladaní s jeho majetkom sa zverejní tento zámer na úradnej tabuli mesta, jeho internetovej stránke a v regionálnej tlači spolu s uvedením podmienok a termínu dražby. Následne Mestský úrad zabezpečí všetky potrebné ďalšie právne kroky (výber dražobníka, uzatvorenie zmluvy o vykonaní dražby a pod.). 
	
Výhodou navrhovaného spôsobu odpredaja je jeho maximálna transparentnosť, nakoľko dobrovoľná dražba je verejná a ktokoľvek z verejnosti môže priamo kontrolovať priebeh dražby. Pri dražbe jednotliví záujemcovia prihadzujú svoje podania až kým sa neuskutoční najvyššie podanie.

Predkladateľ navrhuje najnižšie podanie v dražbe vo výške ceny určenej podľa znaleckého posudku (t.j. objektívne zistená cena), ktorú budú môcť svojimi podaniami záujemcovia navýšiť. Vyvolávacia cena bude navýšená o predpokladané náklady dražby tak, aby Mesto Žilina obdržalo plnú sumu z ceny pozemku.
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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zriadenie vecného bremena medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a Radovanom Kozákom, bytom Republiky 23, Žilina ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku - CKN parcely č. 3960/21 – ostatné plochy o výmere 1390 m², vedenej v k.ú. Žilina trpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom oprávneným z vecného bremena, ku pozemku - CKN parcele č. 3960/20 vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena. 



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2009 zo dňa 29.6. 2009.



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zriadenie vecného bremena medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a Dubničkovou Zuzanou, bytom Popradská 1, Žilina ako oprávnenou z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku - CKN parcely č. 717/22 – TTP o výmere 172 m² vedenej v k.ú. Budatín trpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom oprávnenou z vecného bremena, ku pozemku - CKN parcele č. 716/2 vo vlastníctve oprávnenej z vecného bremena.



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zriadenie vecného bremena medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a SPP - distribúcia, a.s. Bratislava ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov - CKN parcely č. 5721/1 a CKN parcely č. 5722/1 vedených v k.ú. Žilina strpieť uloženie plynárenských zariadení oprávneným z vecného bremena na častiach uvedených parciel, ktoré budú vyznačené v geometrickom pláne.



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zriadenie vecného bremena medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a Kastor, s.r.o., Štúrova 3, Bratislava ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v:


	povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených pozemkov - CKN parcely č. 7845/1, 7895, 7896/1/1 vedených v k.ú. Žilina, všetky druh pozemku zastavaná plocha trpieť oprávneným z vecného bremena zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (NN rozvodov) na týchto pozemkoch v rozsahu, ktorý bude vyznačený geometrickým plánom a v práve vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období oprávnenými pracovníkmi SSE, a.s. Žilina za účelom vykonávania údržby a opráv citovaného energetického zariadenia. 


	povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených pozemkov – CKN parciel č. 7845/1, 7895, 7896/1, 7857, 7864, 7868, 7887, 7885, druh pozemkov zastavaná plocha a ostatná plocha, vedených v k.ú. Žilina, trpieť oprávneným z vecného bremena zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (vodovod a splašková kanalizácia) na týchto pozemkoch v rozsahu, ktorý je vyznačený geometrickým plánom a v práve vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období oprávnenými pracovníkmi Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina za účelom vykonávania údržby a opráv citovaných rozvodov inžinierskych sietí. 



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	zriadenie vecného bremena medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a Jakubčíkom Jánom, Závozská 465/5, Žilina – Považský Chlmec ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku - CKN parcely č. 1919/11 – orná pôda o výmere 375 m² vedenej v k.ú. Považský Chlmec trpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom oprávneným z vecného bremena, ku stavbe rodinného domu postaveného na pozemku - CKN parcele č. 1918/2 vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena.



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a SSE – distribúcia, a.s., Republiky 5, Žilina ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov (ich časti) - CKN parcely č. 5722 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  4159 m² a CKN parcely č. 7930/45 – ostatné plochy o výmere 241 m², vedených v k.ú. Žilina trpieť v rozsahu, ktorý bude vyznačený geometrickým plánom a za splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení Odboru hlavného architekta zo dňa 9.10.2009, umiestnenie elektroenergetického zariadenia, právo vstupu, prechodu a prístupu na tento pozemok budúcim oprávneným z vecného bremena v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami, ako i oprávnenými pracovníkmi SSE - distribúcia, a.s., za účelom vykonávania údržby a opráv ERZ. 



Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mestom Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava ako budúcim oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených pozemkov - neknihované parcely č. 5769 o výmere 5779 m², č. 6031 o výmere 878 m², č. 5770 o výmere 2888 m² a č. 5768 o výmere 2551 m², vedených v k.ú. Žilina, trpieť budúcim oprávneným z vecného bremena zriadenie vecného bremena spočívajúceho v jeho práve zriadenia, užívania, prevádzkovania, opravy a údržby inžinierskych sietí na uvedených parcelách po celú dobu ich životnosti.









DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline sa predkladá na schválenie návrh na zriedenie vecných bremien medzi Mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a oprávnenými z vecných bremien.

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, podľa ktorého zriadenie vecných bremien na nehnuteľnosť mesta podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom.  
MATERIÁL

Radovan Kozák požiadal Mesto Žilina dňa 4.5.2010 o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve Mesta Žilina - CKN parcely č. 3960/21 v k.ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu k pozemku vo jeho vlastníctve - CKN parcelu č. 3960/20. Trasa a rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne. Na parcele vo vlastníctve Mesta Žilina je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie, ktorá umožní prístup viacerých majiteľov k ich pozemkom, pričom ide o jediný možný prístup k nim. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením vecného bremena.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2009 zo dňa 29.6. 2009 bol odsúhlasený odpredaj CKN parcely č. 717/22, pričom s odsúhlasenou kúpnou cenou za odpredaj žiadateľka Zuzana Dubničková nesúhlasila a preto požiadala o zrušenie tohto uznesenia a zároveň požiadala o zriadenie vecného bremena k uvedenému pozemku, viď bod 3 materiálu. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zrušením uznesenia.
Zuzana Dubničková požiadala Mesto Žilina dňa 26.1.2010 o zriadenie vecného bremena - práva prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve Mesta Žilina - 717/22 – TTP o výmere 172 m² vedenej v k.ú. Budatín za účelom umožnenia prístupu k pozemku vo vlastníctve žiadateľky - CKN parcelu č. 716/2. Na parcele vo vlastníctve Mesta Žilina je plánovaná výstavba prístupovej komunikácie k rodinnému domu žiadateľky. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením vecného bremena.
TG Invest, s.r.o. požiadal Mesto Žilina dňa 10.11. 2009 o zriadenie vecného bremena na pozemok v prospech oprávneného z vecného bremena SPP - distribúcia, a.s. Bratislava ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov - CKN parcely č. 5721/1 a CKN parcely č. 5722/1 vedených v k.ú. Žilina strpieť uloženie plynárenských zariadení oprávneným z vecného bremena na častiach uvedených parciel, ktoré budú vyznačené v geometrickom pláne. Inžinierske siete súvisia s výstavbou stavby „Polyfunkčný objekt na ul. Na bráne v Žiline“. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením vecného bremena.
Kastor, s.r.o., Bratislava požiadal Mesto Žilina dňa 26.10. 2009 o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina – CKN parcely č. 7845/1, 7895, 7896/1, 7857, 7864, 7868, 7887, 7885, ktoré spočíva v práve vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období oprávnenými pracovníkmi SSE, a.s. Žilina za účelom vykonávania údržby a opráv citovaného energetického zariadenia a tiež v práve vstupu a prístupu na predmetné nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase a ročnom období oprávnenými pracovníkmi Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina za účelom vykonávania údržby a opráv citovaných rozvodov inžinierskych sietí. Inžinierske siete súvisia s výstavbou stavby „Obytný súbor Žilina, Vlčince 5“. Pri obidvoch vecných bremenách bude rozsah vecného bremena vyznačený geometrickým plánom, ktorý tvorí prílohu k tomuto bodu. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením vecného bremena.
Ján Jakubčík požiadal Mesto Žilina dňa 18.8. 2009 o zriadenie vecného bremena - právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok vo vlastníctve Mesta Žilina - CKN parcely č. 1919/1 v k.ú. Považský Chlmec za účelom umožnenia prístupu k pozemku - CKN parcely č. 1918/2 a stavbe rodinného domu na ňom postavenom vo vlastníctve žiadateľa.  Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením vecného bremena.
Licitor group, a.s., Žilina požiadal dňa 5.10.2009 a 15.3.2010 Mesto Žilina dňa 18.8. 2009 o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Žilina a SSE – distribúcia, a.s., Republiky 5, Žilina, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov (ich časti) - CKN parcely č. 5722 a č. 7930/45 v k.ú. Žilina trpieť v rozsahu, ktorý bude vyznačený geometrickým plánom a za splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení Odboru hlavného architekta zo dňa 9.10.2009, umiestnenie elektroenergetického zariadenia, právo vstupu, prechodu a prístupu na tento pozemok budúcim oprávneným z vecného bremena v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami, ako i oprávnenými pracovníkmi SSE - distribúcia, a.s., za účelom vykonávania údržby a opráv ERZ. Prílohou k tomuto bodu je aj Vyjadrenie odboru hlavného architekta zo dňa 9.10.2009 vo vzťahu k uvedenej žiadosti. Inžinierske siete súvisia so stavbou „The Cube“. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena v zásade súhlasí, ale za splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava požiadali dňa 21.9.2009  Mesto Žilina dňa 18.8. 2009 o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mestom Žilina, ktoré spočíva v povinnosti Mesta Žilina ako vlastníka zaťažených pozemkov - neknihovaných parciel č. 5769, č. 6031, č. 5770 a č. 5768 v k.ú. Žilina, trpieť budúcim oprávneným z vecného bremena zriadenie, užívanie, prevádzkovanie, vykonávanie opráv a údržby inžinierskych sietí na uvedených parcelách po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah a trasa vecného bremena budú vyznačené v geometrickom pláne. Inžinierske siete súvisia so stavbou „Žilina – Teplička, zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ KAMEROVÝ SYSTÉM. Odbor hlavného architekta MsÚ v Žiline so zriadením vecného bremena súhlasí. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

PRÍLOHY

Snímky z katastrálnych máp a geometrického plánu



