Zverejnenie zámeru
odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym
predajom
Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou v zmysle § 9a ods.
5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
priameho odpredaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou vo veľkosti
1/1 k celku, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
Predmet zámeru priameho odpredaja:
Jedná sa o pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a to pozemok reg. „C“
parcelu č. 791/35 o výmere 36 m2 druh pozemku: ostatná plocha odčlenená na základe
Geometrického plánu č. 34/2021 zo dňa 28.10.2021 vyhotoveného geodetom Geo – Kart s.r.o., so
sídlom Cesta sv. Ladislava 9, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36583600, od parcely reg.“C“ č.
791/1 o výmere 5276 m2, druh pozemku: ostatné plochy, všetky parcely evidované na LV č. 3395
pre k. ú. Moldava nad Bodvou.
Minimálna hodnota uvedených pozemkov, bola určená znaleckým posudkom č. 25/2022 zo dňa
06.04.2022, vypracovaným Ing. Jurajom Miškovičom, so sídlom: Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava nad
Bodvou, ev. č.: 912363 za 36 m2 vo výške: 800,- € (slovom osemsto eur).
Možnosť predložiť ponuku má záujemca do 15.00 hod. dňa 01.06.2022 do podateľne Mestského
úradu mesta Moldava nad Bodvou alebo poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská
356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou s označením obálky:
NEOTVÁRAŤ – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti - pozemky
Záujemca je v návrhu povinný predložiť:
a) identifikačné údaje:
 fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo
telefónne číslo, bankové spojenie,
 fyzický osoba podnikateľ: meno, priezvisko, titul, miestom podnikania, IČO,
telefónne číslo, bankové spojenie,
 právnická osoba: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu za spoločnosť, telefónne číslo,
bankové spojenie,
b) označenie predmetu kúpy,
c) účel predmetu kúpy nehnuteľnosti,
d) cenový návrh za odkúpenie predmetných nehnuteľnosti,
e) záujemca môže v návrhu uviesť ďalšie verejnoprospešné benefity odkúpenia nehnuteľnosti,
f) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá voči mestu Moldava nad Bodvou žiadne záväzky po
dátume ich splatnosti,
g) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zámer je zverejnený na internetovej stránke mesta www.moldava.sk a úradnej tabuli mesta
po dobu 15 dní. Návrh na schválenie priameho odpredaja, o ktorom mestské zastupiteľstvo
rozhodne nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bude predložený na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať po uplynutí 15 dňovej lehoty na zverejnenie tohto
zámeru.

________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Dátum zverejnenia: 17.05.2022
Možnosť pripomienkovania: 01.06.2022
Možnosť predložiť cenovú ponuku: do 01.06.2022
Zámer zvesený z úradnej tabuly dňa:
Zodpovedná osoba za zverejnenie: JUDr. Richard Kacvinský - právny odbor

