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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. 988/2018 zo
dňa 18.10.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676:
� prevodu pozemku
novozameranej parcely C-KN číslo 4553/4 o výmere 61 m2,

-

druh pozemku: záhrada, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté Moravce
skladajúcej sa z dielu č. 1 odčleneného z parcely C-KN č. 4553 nachádzajúcej sa v

katastrálnom území Zlaté Moravce zapísanej na liste vlastníctva č. 3453 a z dielu č. 2
odčleneného z parcely E-KN č. 1-420 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté
Moravce zapísanej na liste vlastníctva č. 5417 na základe geometrického plánu č.
51/2018 vyhotoveného dňa 04.07.2018 spoločnosťou GEPRON s.r.o„ Geodetické a
kartografické práce so sídlom Námestie Andreja Hlinku 12, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 50 387 782 úradne overeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom dňa 25.07.2018 pod číslom 454/2018,

�

z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a

§

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

� pre manželov Mgr. Ladislava Šinku
a Mgr. Janu Šinkovú v 1/1 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

�

za kúpnu cenu 20,00 €/m2 (t.j. za cenu 1 220,- €) v zmysle Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017 v znení ďalších Dodatkov
(tzv. pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdatel'a vrátane pril'ahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou
s minimálnou cenou 16,60 €/m2 zvýšenú o 20 o/o a zaokrúhlenú smerom nahor na
celé číslo) splatnú pri podpise kúpnej zmluvy.

Dôvodmi hodnými osobitného zretel'a sú:
-

jedná sa o časti o výmere 57 m2 z parcely C-KN č. 4553 a 4 m2 z parcely E-KN č.
1-420 nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté Moravce, ktoré sú susediace s parcelou C-KN č.
4550/1 nachádzajúcej sa v k.ú. Zlaté Moravce, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve

-

kupujúcich,
jedná sa o časti z parciel C-KN č. 4553 a E-KN č. 1-420 nachádzajúce sa v k.ú. Zlaté

-

jedná sa o zarovnanie hranice pozemku spoluvlastníkov.

Moravce malej výmery,

Vypracovalo: Majetkovo-právne oddelenie Mestského úradu Zlaté Moravce
Zverejnené odo dňa 27.11.2018 do konania Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach dňa 12.12.2018
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