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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. /2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 2/3-ín (8/12-in) nehnuteľností vk.ú. Žilina, a to 
parciel KNC 2442 - zast. plocha a nádvorie o výmere 387 m2, KNC 2443 - záhrada o výmere 
77 m2 a stavby: dom so súp. č. 1013, postavený na parcele KNC 2442, zapísaných na LV č. 
1403 (okres Žilina, obec Žilina), od predávajúceho Peter Fossner, bytom 16 HARD WOOD 
DR., TAP AN, N. Y. 10983, USA, štátny občan USA, a to za kúpnu cenu vo výške 290.000 € 
(slovom dvestodeväťdsiattisíc eur).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa čl. 6 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina nadobúdanie 
vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál nebol prerokovaný v komisiách z dôvodu lehoty na vyjadrenie sa k ponuke na 
uplatnenie predkupného práva.

MATERIÁL

Dňa 02.09.2021 bola mestu Žilina doručená ponuka od advokátskej kancelárie Guniš & 
Partners, s.r.o. v zastúpení klienta Petra Fossnera na uplatnenie zákonného predkupného práva 
k spoluvlastníckemu podielu vo výške 2/3- iny na nehnuteľnostiach v k.ú. Žilina, a to parciel 
KNC 2442 - zast. plocha a nádvorie o výmere 387 m2, KNC 2443 - záhrada o výmere 77 m2 
a stavby: dom so súp. č. 1013, postavený na parcele KNC 2442, zapísaných na LV č. 1403 
(okres Žilina, obec Žilina).

Vzhľadom k tomu, že mesto Žilina je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu vo výške 
1/3-ina na vyššie špecifikovaných nehnuteľnostiach, prináleží mu predkupné právo v zmysle § 
140 Občianskeho zákonníka. Použitím zákonnej analógie má mesto Žilina možnosť uplatniť si 
predkupné právo v lehote 2 mesiacov od doručenia ponuky, kedy je potrebné už samotný predaj 
zrealizovať (§ 605 OZ). V prípade, že toto predkupné právo mesto Žilina nevyužije, zostáva 
mu zachované voči nadobúdateľovi ponúkaných nehnuteľností.

Mesto Žilina dalo za účelom stanovenia hodnoty vyššie špecifikovaných nehnuteľností 
vypracovať znalecký posudok (ZP č. 10/2021, vypracovaný znalcom Ing. Vladimírom 
Lamošom), ktorým bola všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená v sume 425.000 €, t.j. 2/3- 
nový podiel predstavuje sumu vo výške 283.333 €.
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V zmysle určenia trhovej hodnoty nehnuteľností, vypracovaného realitnou kanceláriou 
RED, s.r.o., je celková hodnota 538.160 €, t.j. 2/3-nový podiel predstavuje sumu vo výške
358.773 €.

Vyjadrenie Útvaru hlavného architekta:

ÚHA odporúča uplatniť predkupné právo na nehnuteľnostiach evidovaných na LV č. 1403.
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Realitné centrum RED, s.r.o., Námestie A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina, IČO: 45 654 395, DIČ: 202 307 23 48 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka ô.: 53272/L 
e-mail: red@red.sk, tel,: +421 41 500 7171, www.red.sk

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1 
011 31 Žilina

V Žiline dňa 13.01.2021

Vec: Určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku

Predmet odhadu: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, 
zapísané na LV č. 1403 ako:
- pare. C-KN č. 2442 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2,
- pare. C-KN č. 2443 - záhrada o výmere 77 m2,
- stavba - „rodinný dom" súp. č. 1013 postavený na pare. C-KN č. 2442.

Dodané podklady: Požiadavka zo dňa 12.01.2021

Trhová hodnota: Jednotková hodnota pozemku....................................... ,....................................... 190,- EUR/m2

pare. C-KN č. 2442 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2...................  73.530,- EUR
pare. Č-KN č. 2443 - záhrada o výmere 77 m2......................... ................................ . 14.630,- EUR
stavba - „rodinný dom" súp. č. 1013 postavený na pare. C-KN č. 2442..............450.000,- EUR

SPOLU............ ................. ............................... ................. ........... ................... ............538.160,- EUR

Zdôvodnenie: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v lukratívnej oblastí priameho centra mesta, na ulicí 1. mája.
Podľa listu vlastníctva ide o „rodinný dom", avšak podľa predložených informácií sa jedná 
o dom so šiestimi bytovými jednotkami.
Nakoľko nebola uskutočnená obhliadka, z pohľadov usudzujeme, že dom je neobývaný 
a v úplne pôvodnom stave (pôvodné okná, balkóny, fasáda). Dom mi tri poschodia 
a pivničné priestory. ‘ Podľa predložených informácií sa v dome nachádza 6 bytových 
jednotiek, a to jeden 1-izbový byt, štyri 2-izbové byty a jeden 3-izbový byt K domu patrí 
vnútorná plocha dvoru. Pre budúce využitie odhadujeme vyššie náklady na celkovú 
rekonštrukciu. Po rekonštrukcii je možné nehnuteľnosť využívať aj ako pofyfunkčný objekt.

Poučenie: Naša spoločnosť stanovila trhovú hodnotu uvedených nehnuteľností na základe 
dlhoročných skúseností a poznatkov o trhu s nehnuteľnosťami v Žiline a okolí, súčasnej 

ponuky nehnuteľností v uvedenej lokalite, ktorých parametre sú obdobné ako parametre 
oceňovaných nehnuteľností a na základe skutočných (realizovaných) cien nehnuteľností, 
ktorých predaj naša spoločnosť v ostatnom období v danej lokalite sprostredkovala. Pri 
určovaní trhovej hodnoty nehnuteľností sme vychádzali z Vami poskytnutých podkladov 
a verejne dostupných informácií podstatných pre jej stanovenie. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že naše stanovisko nie je záväzné a má výlučne informatívny, resp.>poradný 
charakter.

JBewltné s»r.e. /
/ Námestie A. B8sií|«€/3-r&tô 01 Žilina 
fČO: 45 é54 395 hfe 202 307 Ž 48

i www. red.*k / \ •/ \

Mgr. Peter Gordík, konateľ


