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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. 869/2018 zo
dňa 26.04.2018 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676:
- prevodu pozemkov - celej parcely C-KN č. 3470/14 o výmere 120 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, celej parcely C-KN č. 3470/16 o výmere 39 m2 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, celej parcely C-KN č. 3470/17 o výmere 415 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a časť parcely C-KN č. 3470/27 - podľa
geometrického plánu č. 111/2018 vyhotoviteľa GOK - Martin Švec zo dňa 01.08.2018
novovytvorenej parcely C-KN č. 3470/64 o výmere 1633 m2 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, všetky zapísané v k.ú. Zlaté Moravce na liste vlastníctva č. 3453 v celosti
na Mesto 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: ANEKO SK, a.s., so sídlom Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 36 534 668, zastúpená predsedom predstavenstva Jozefom Stolárom, do výlučného
vlastníctva
- za kúpnopredajnú cenu 30,00 €/m2 navrhnutú kupujúcimi splatnú v štyroch častiach
nasledovne:
►
prvá časť kúpnej ceny vo výške 1O.OOO,- Eur bude splatná najneskôr pri podpise
kúpnej zmluvy;
druhá časť kúpnej ceny vo výške 18.000,- Eur bude splatná do 31.05.2019;
►
tretia časť kúpnej ceny vo výške 18.000,- Eur bude splatná do 30.09.2019;
►
štvrtá časť kúpnej ceny vo výške 20.210,- Eur bude splatná do 31.12.2019;
►
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
- odpredávané pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve spoločnosti ANEKO SK, a.s.
- pozemky sú v nájme spoločnosti ANEKO už od vzniku spoločnosti v roku 1999
- rozvoj spoločnosti ANEKO SK, a.s. na odkúpených pozemkoch.

Vypracovalo: Oddelenie majetkovo- právne mesta Zlaté Moravce
Zverejnené dňa: od 19.02.2019 do konania zastupiteľstva 07.03.2019

r. Dušan Husár
rimátor mesta
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