Zverejnenie zámeru
priameho odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Predmet zámeru priameho odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Jedna sa o parcely určené podľa predloženého Geometrického plánu č. 07/2019 zo dňa 04.08.2021
vyhotoveného spoločnosťou GEODET Salmáš Štefan, IČO: 30249449. Jedná sa konkrétne
z parcely reg. č. 2824/1 diel č. 2 o výmere 75 m2, z parcely č. 2824/1 diel č. 3 o výmere 5 m2,
z parcely č. 1113/9 diel č. 7 o výmere 26 m2, z parcely č. 1113/6 diel č. 6 o výmere 11 m2,
z parcely č. 1352/1 diel č. 9 o výmere 25 m2, od parcely č. 2824/1 diel č. 1 o výmere 83 m2,
z parcely č. 1113/6 diel č. 5 o výmere 41 m2, dokopy žiadané pozemky vo výmere 266 m2, zmenou
z parcely č. 1352/27 druh: zastavaná plocha a zmeny z parcely č. 1352/69 druh: orná pôda, k.ú.
Moldava nad Bodvou evidovaných na LV č. 3476.
Uvedené pozemky sa budú odpredávať na priamo žiadateľom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za symbolickú cenu 1- €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je: Náprava stavu pôvodne nesprávne vymeraných
pozemkov na základe aktuálneho geometrického plánu a vysporiadanie toho času ukrátených
majiteľov predmetných pozemkov.
Tento zámer je zverejnený na internetovej stránke mesta www.moldava.sk a úradnej tabuli mesta
po dobu 15 dní. Návrh na schválenie prevodu, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať po uplynutí 15 dňovej lehoty na zverejnenie tohto zámeru.
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