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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje

1. výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – odpredaj pozemku
nachádzajúceho sa v Žiline, a to KN–C parc. č. 8093/2 ostatné plochy
o výmere 684 m² a KN–C parc. č. 8093/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 856 m², ktoré sú evidovaná na LV č. 1100 pre k.ú. Žilina
víťazovi elektronickej aukcie spol. IPBS, s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa
1191/5,010 01 Žilina, IČO: 36 406 988.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 30/2013 zo dňa 18.03.2013 bola
vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj pozemku nachádzajúceho sa v Žiline, a to KN–C
parc. č. 8093/2 ostatné plochy o výmere 684 m² a KN–C parc. č. 8093/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 856 m², ktoré sú evidovaná na LV č. 1100 pre k.ú. Žilina, formou
elektronickej aukcie.
V zmysle zverejnených podmienok súťaže bola stanovená lehota na predkladanie
návrhov do 10.05.2013, 12:00 hod. V uvedenom čase sa do súťaže prihlásili dvaja
záujemcovia:
1) spoločnosť IPBS, s.r.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 36 406 988
2) pán Ivan Hubočan, Lietavská Závadka 75, 013 18 Lietava.
Výberová komisia skonštatovala, že oba subjekty splnili podmienky pre účasť v
elektronickej aukcii a následne boli do nej prizvaní.
Víťazom elektronickej aukcie sa stala spoločnosť IPBS, s.r.o., ktorá v aukcii predložila
najvyššiu ponuku. Vyvolávacia cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na
určenie všeobecnej ceny majetku vo výške 97 800 €. Spoločnosť IPBS, s.r.o. ponúkla za
odkúpenie uvedených nehnuteľností 125 000 €, čo je rozdiel oproti vyvolávacej/všeobecnej
cene až 27 200 € t.j. 27,8 %, čo potvrdzuje vhodnosť a efektivitu zvolenej formy predaja
majetku mesta. Ako druhý sa v aukcii umiestnil p. Ivan Hubočan, s najvyššou ponukou
105 500,- €.
Vzhľadom na uvedené odporúčame schváliť výsledok obchodnej verejnej súťaže –
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v Žiline, a to KN–C parc. č. 8093/2 ostatné plochy
o výmere 684 m² a KN–C parc. č. 8093/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 856 m², ktoré
sú evidované na LV č. 1100 pre k.ú. Žilina víťazovi elektronickej aukcie spol. IPBS, s.r.o., so
sídlom Pavla Mudroňa 1191/5,010 01 Žilina, IČO: 36 406 988.
Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou, Komisiou životného prostredia, a
Mestskou radou s odporučením materiál schváliť.
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