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Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Z laté Moravce v zmysle ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991
Z b. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý znie:
„pri prev odoch majetku obce z dôv odu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľst
v o
rozhodne t roj'pätinov ouv äč šinouv še tkých pos lancov , pri čom osobitný
zreteľ musí byť zdôv odnený; zámer prev iesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zv erejniť najmenej 15 dní pred schv aľov aním prev odu obecným zastupiteľstv om na svojej
úradnej t abuli a n a s v ojej i nternetov ej st ránke, ak ju má ob ec zr iadenú, pr ičom te nto zámer
musí byť zv erejnený počas celej tejto doby,"
a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Z latých Moravciach č. 996/2018 zo
dňa 18.10.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -

prevod bytu v b ytovom d ome s o s úpisným č íslom 3 027 n a p ozemku p arcely K N r egistra „C"
číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom
území Zlaté Moravce, konkrétne: trojizbového bytu v celosti, podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 85065/37
40077-in zapísaného na liste vlastníctva č. 5091,

) - pre Rudolfa Zaťka,
Zlaté
Moravce do jeho 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 46 300,-€ a za cenu za znalecký posudok 200,-€, pričom kupujúci
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:
prijatie uznesenia č. 315/2005 Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach dňa
30.12.2005, ktorým sa schválil odpredaj bytov nájomníkom bytovky na ulici v Zlatých
Moravciach za cenu dohodou vychádzajúc z ceny súdnoznaleckého posudku,
kupujúci - Rudolf Zaťko je nájomníkom a užívateľom tohto bytu.

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