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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 majet ku obce z dôvodu hodného osobit ného zret eľa, o kt orých obecné
zas
t upi
t eľs
t vo ro zhodnet ro jpä
t inovou väč šinou vše t kých pos lancov, pri čom osobitný
zret eľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majet ok t ýmt o spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním p revodu o becným z ast upit eľst vom n a svojej
úradnej t abuli a n a s vojej i nt ernet ovej st ránke, ak ju má ob ec zr iadenú, pr ičom t e nt o zámer
musí byť zverejnený počas celej tejto doby,"
a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 987/2018 zo

dňa 18.10.2018 zverejňuje zámer
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -

prevodu

nehnuteľného

majetku

vo

výlučnom

prevod bytu v bytovom dome so súpisným číslom 3027 na pozemku pa rcely KN registra „C"
číslo 3460/71 o výmere 101 O m2, druh pozemku: za sta va né plochy a nádvoria, v katastrálnom
území Zla té Mora vce, konkrétne: trojizbového bytu v celosti, podielu na spoločných ča stia ch a
spoločných za ria denia ch domu a spoluvla stníckeho podielu na pozemku v podiele
82708/3740077-in za písa ného na liste vla stníctva č. 5091,

� pre Mgr. Andreu Fejfárovú
do jej výlučného vlastníctva
� z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
� za kúpnu cenu 42 400,-€ a za cenu za znalecký posudok 170,-€, pričom kupujúca
uhradí celú kúpnu cenu na kapitálový účet mesta Zlaté Moravce a cenu za znalecký
posudok na bežný účet mesta Zlaté Moravce.
Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú:
prija tie uznesenia č. 315/2005 Mestským za stupiteľstvom v Zla tých Mora vcia ch dňa
30.12.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov nájomníkom bytovky na Tekovskej ulici
v Zla tých

Mora vcia ch za

cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého

posudku,
kupujúca Andrea Fejfárová je nájomníkom a užíva teľom bytu

Vypracovalo: Majetkovo-právne oddelenie Mesta Zlaté Moravce
Zverejnené
odo dňa 27.11.2018 do konania Mestského zastupiteľs
Moravciach 12.12.2018

v

Zlatých

PaedDr Dušan Husár
pri
ZI

·

tor Mesta

é Moravce

