'

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Zlaté Moravce v zmysle ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie:
„pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer
musí byť zverejnený počas celej tejto doby, "
a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 868/2018 zo
dňa 26.04.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676:
~ prevodu bytu č. 9 vo vchode č. 49 v bytovom dome so súpisným číslom 3027
nachádzajúci sa na Tekovskej ulici č. 3027/49 v obci Zlaté Moravce stojaci na
parcele C-KN č. 3460/71, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou
1 010 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté Moravce vrátane prevodu
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach daného bytového
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku danej parcely C-KN č. 3460/71
v podiele 86915/3740077-in, pričom uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na liste
vlastníctva č. 5091 ,
~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
~ pre manželov Erika Štrbu
Máriu štrbovú
~

výlučne do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
za kúpnu cenu 45 900,00 € v zmysle znaleckého posudku č. 20/2018 uhradenú na
kapitálový účet mesta Zlaté Moravce a za cenu za znalecký posudok 200,- €
uhradenú na bežný účet mesta Zlaté Moravce

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú:
prijatie uznesenia č. 315/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach zo
dňa 30.12.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov nájomníkom bytovky na Tekovskej
ulici za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku,
kupujúci - manželia Erik a Mária Štrboví sú nájomníkmi (nájomná zmluva uzatvorená
13.02.2018) a užívateľmi tohto bytu.

Vypracovalo: Majetkovo-právne oddelenie Mestského úra
Zverejnené

dňa:

od 04.09.2018 do konania zastupiteľstva

