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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, 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.
470/2016 zo dňa 28.09.2016 zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku
Mesta Zlaté Moravce:
- mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod časťou rodinného domu a dvora na
Ulici Chyzeroveckej v Zlatgch Moravciach, z parcely KN registra „E" číslo 1-537/1
o celkovej výmere 7807 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaného
v celosti na Mesto Zlaté Moravce v LV č. 5417, podľa geometrického plánu č.
105047/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEO-PRE, s.r.o. dňa 03.05.2016 a úradne
overeného 05.05.2016 OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, sa jedná o prevod
novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo 4782/2 o výmere 2 m2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a parcely KN registra „C" číslo 4782/3 o výmere 1 m 2
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- pre manželov: Albert Vasil
a Anna Vasilová

do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- za kúpnopredajnú cenu 20,00 €/m 2 , t.j. za celkovú cenu 60,- €splatnú pri podpise
kúpnej zmluvy,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
pozemok zastavaný časťou rodinného domu a pod časťou dvora
pozemky malej výmery.
Vypracovalo:
Zverejnené

oddelenie majetkovo-právne Msú Zlaté Moravce

dňa:

od 11.10.2016 do 27.10.2016

PaedDr. ušan Husár
prim tor mesta

