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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. informatívnu správu k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej
parkovacej spoločnosti, s.r.o.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súčasnosti prebieha príprava odpredaja parkovacieho domu súp. č. 6682 v kat. úz.
Žilina, ktorý je vo vlastníctve spol. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Touto
informatívnou správou chceme poslancov stručne oboznámiť o uvedenom procese.
MATERIÁL
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ďalej aj len ako „ŽPS“) je spoločnosťou, ktorej
spoločníkmi sú Mesto Žilina a SIRS – Development, a.s. ŽPS je zároveň vlastníkom tzv.
parkovacieho domu – stavby súp. č. 6682, postavenej na parc. č. 5749/1, 5750/3 a 5850/9
v kat. úz. Žilina (ul. Kálov/Hurbanova). Ide teda o samostatný majetok tejto obchodnej
spoločnosti, nie o majetok mesta.
Valné zhromaždenie ŽPS dňa 31.10.2014 prijalo uznesenie v tomto znení:
„RVZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov schvaľuje predaj
parkovacieho domu v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 32/2013
konaného dňa 18.3.2013 a Uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 79/2014
konaného dňa 30.6.2014, aby spoločnosť Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ako
predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s., IČO
44547331, alebo s akýmkoľvek iným subjektom patriacim do skupiny spoločností SIRS
priamo určeným spoločnosťou MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. (ako kupujúcim)
zmluvu, na základe ktorej predávajúci predá kupujúcemu objekt Parkovacieho domu, t.j.
podzemného parkoviska na ul. Kálov so súp. č. 6682, postavený ma parcelách KN č. 5749/1,
5750/3 a 570/9, zapísaný na LV č. 7926 pre Okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. Žilina, a to za
cenu určenú znaleckým posudkom č. 272/2013 zo dňa 23.10.2013, vypracovaným Ústavom
súdneho inžinierstva ŽU v Žiline, t.j. za sumu 6.990.000 Eur s DPH.“ (spomínané uznesenia
mestského zastupiteľstva prikladáme v prílohe).
Hlasovanie o ňom bolo nasledovné:
Za návrh hlasoval spoločník SIRS – Development, a.s. Proti hlasoval spoločník Mesto
Žilina.
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Vzhľadom na to, že uznesenie o predaji parkovacieho domu prijalo valné
zhromaždenie ŽPS požadovanou väčšinou hlasov, začali rokovania medzi spoločníkmi o
finálnej podobe zmluvných dokumentov.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade, ktorá neprijala žiadne uznesenie (všetci
prítomní sa hlasovania zdržali).
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PRÍLOHY
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