MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
V Zlatých Moravciach 28.06.2012
Číslo materiálu:

241/2012 - MsZ
Mestskému zastupiteľstvu
v Zlatých Moravciach
k bodu: Návrh na schválenie zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č.
5417) – spôsobu prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 468 (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 178 m², ktorý sa nachádza v k. ú.
Zlaté Moravce
na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach /smerom k skleníkom
Záhradníckych služieb/
 pre Vojtecha Fintora, a manželku Janu Fintorovú, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Predkladá:
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Spracoval:
Ing. Jana Mesková
vedúca oddelenia správy majetku mesta

Napísal:
Ing. Jana Mesková
vedúca oddelenia správy majetku mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach
prerokovalo
návrh na schválenie zámeru prevodu
majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) –
spôsobu prevodu pozemku parcely KN
registra „E“, č. parcely 468 (druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria)
o výmere
178 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce
na Ul. Robotníckej v Zlatých
Moravciach
/smerom
k skleníkom
Záhradníckych služieb/ pre
Vojtecha
Fintora, a manželku Janu Fintorovú,
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 :

Jedná sa o pozemok susediaci
(funkčne prislúchajúci) s pozemkom
vo
vlastníctve
žiadateľov
/s
pozemkom parcely KN registra „C“,
č. parcely 469/2/, ktorý užíval viac
ako 40 rokov starý otec Jany
Fintorovej
schvaľuje

zámer prevodu majetku mesta Zlaté Moravce
(LV č. 5417) – spôsobu prevodu pozemku
parcely KN registra „E“, č. parcely 468
(druh pozemku:
zastavané plochy
a nádvoria) o výmere 178 m², ktorý sa
nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
na Ul.
Robotníckej v Zlatých Moravciach /smerom
k skleníkom Záhradníckych služieb/
 pre
Vojtecha Fintora, a manželku
Janu Fintorovú,
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 :

Jedná sa o pozemok susediaci
(funkčne prislúchajúci) s pozemkom
vo
vlastníctve
žiadateľov
/s
pozemkom parcely KN registra „C“,
č. parcely 469/2/, ktorý užíval viac
ako 40 rokov starý otec Jany
Fintorovej

____________________________________
podpis predkladateľa

Dôvodová správa:
Návrh na schválenie zámeru prevodu majetku mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) – spôsobu
prevodu pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 468 (druh pozemku: zastavané plochy
na Ul.
a nádvoria)
o výmere 178 m², ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce
Robotníckej v Zlatých Moravciach /smerom k skleníkom Záhradníckych služieb/

 pre Vojtecha Fintora a manželku Janu Fintorovú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
___________________________________________________________________________

Dňa 10.04.2012 bola doručená MsÚ v Zlatých Moravciach žiadosť manželov
Vojtecha Fintora a Jany Fintorovej v ktorej žiadajú o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta parcela KN registra „E“ číslo 468 o výmere 178 m2 v kultúre zastavané plochy a nádvoria
zapísaná v LV č. 5417 na Mesto Zlaté Moravce za symbolickú cenu. Uvedený pozemok
žiadajú odkúpiť v prípade, že mesto Zlaté Moravce nebude súhlasiť so zámenou tohto
pozemku za pozemok v ich vlastníctve. Uvedený pozemok sa nachádza v k. ú. Zlaté
Moravce na Ul. Robotníckej v Zlatých Moravciach. Jedná sa o pozemok susediaci
s pozemkom žiadateľov,
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí konanom
dňa 05.06.2012 odporučila schváliť zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce (LV č. 5417) - parcely KN registra „E“ číslo 468 o výmere 178 m2 v kultúre
zastavané plochy a nádvoria pre Vojtecha Fintora a manželku Janu Fintorovú z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí
v znení neskorších predpisov a odporúča uvedený materiál – schválenie zámeru
prerokovať na 16. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach, ktoré sa bude konať dňa
21.06.2012.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je :

Jedná sa o pozemok susediaci (funkčne prislúchajúci) s pozemkom vo vlastníctve
žiadateľov /s pozemkom parcely KN registra „C“, č. parcely 469/2/, ktorý užíval viac
ako 40 rokov starý otec Jany Fintorovej

