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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. 910/2018 zo
dňa 20.06.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676:
~ zámena spoluvlastníckeho podielu Mesta Zlaté Moravce vo veľkosti % na
pozemku parcely C-KN číslo 2541/1 o výmere 793 m2 , druh pozemku: ostatné
plochy, zapísanej na liste vlastníctva č. 8107 nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Zlaté Moravce
~ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
~ pre spoločnosť Vox Lauri, s.r.o. so sídlom Vysoká 2576/6, 934 01 Levice, IČO: 45
867 631 do jeho podielového spoluvlastníctva,
~ za zámenu pozemkov v katastrálnom území Zlaté Moravce - parcely C-KN č.
2541/4 o výmere 214 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na
LV č. 7904 výlučne na spoločnosť Vox Lauri, s.r.o. so sídlom Vysoká 2576/6, 934 01
Levice, IČO: 45 867 631; novozameranej parcely C-KN č. 2541/14 o výmere 20 m2 ,
druh pozemku: ostatná plocha a novozameranej parcely C-KN č. 2541115 o
výmere 69 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, pričom obidve novozamerané parcely
boli odčlenené z parcely C-KN č. 2541/12 zapísanej na LV č. 7904 výlučne na
spoločnosť Vox Lauri, s.r.o., na základe geometrického plánu č. 2-3/2018
vyhotoveného Jozefom Chudým - Geodetické práce so sídlom Ul. 1. mája 1033/18,
952 01 Vráble, IČO: 40 683 494 dňa 10.08.2018 úradne overeného OÚ Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce dňa
22.08.2018 pod číslom 508/2018 v prospech Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676, bez doplácania v hodnotách pozemkov.
Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú:
spoločnosť Vox Lauri s.r.o. získa pozemok na výstavbu zdravotníckeho zariadenia
a plôch na parkovanie vozidiel pre seba a občanov mesta,
Mesto Zlaté Moravce získa vlastníctvo pozemku pod mestskou komunikáciou
a chodníkom.
Vypracovalo: Majetkovo-právne oddelenie
Zverejnené

dňa:

04.09.2018 do konania zastupiterstva 20.09.2018
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