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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, 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
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie:

č.

138/1991

„pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený;
15 dní pred
zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej
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 zastupitel'stva v Zlatých Moravciach č. 862/2018 zo dňa
26.04.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnutel'ného majetku Mesta Zlaté Moravce:
- novozameranej parcely C-KN číslo 2537/65 o výmere 50 m2 , druh pozemku ostatné plochy,
vytvorenej z parcely C-KN číslo 2537/53 o celkovej výmere 3102 m2 , druh pozemku ostatné
plochy, zapísanej na LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, na základe
geometrického plánu č. 103043/2018 zo dňa 04.04.2018 vyhotovitel'a GEO-PRE, s.r.o., so
sídlom: Kremnická 11, Nitra, IČO: 36 720 950, , na základe kúpnej zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k nehnutel'nosti,
- pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36361518,
- z dôvodu hodného osobitného zretel'a podľa§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- za kúpnopredajnú cenu 120,00 € , ktorú uhradí kupujúci na základe faktúry splatnej do 30
kalendárnych dní, vystavenej predávajúcim do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k predávanému pozemku v prospech
kupujúceho.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- k odpredávanému pozemku sa mesto zaviazalo zabezpečiť vlastnícke právo a to
uzavretím zmluvy o odplatnom prevode v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
v Zmluve o spolupráci č. 1613400048-ZoS zo dňa 02.02.2017 medzi prevádzkovateľom
distri bučnej sústavy: Západoslovenskej distribučnej, a.s. a medzi žiadateľom o spoluprácu:
Mestom Zlaté Moravce,
- pozemok malej výmery.

Vypracovalo: oddelenie majetkovo-právne, Msú Zlaté Moravce
Zverejnené dňa: od 04.09.2018 do konania MsZ v Zlatých Moravciach 20.09.2018
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