Moldave nad Bodvou, dňa 24. 03. 2020
Pozvánka
na 18. zasadnutie Mestskej rady v Moldave nad Bodvou
Program
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
2. Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad
Bodvou od spoločnosti TRADE TK s. r. o.
3. Záver
Hlasovanie k danému bodu sa uskutoční formou per rollam, teda nie riadnym zasadnutím.
Žiadam členov mestskej rady o stanovisko k materiálu č. 2 v návrhu programu.
Návrh na uznesenie
Mestská rada v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 odporúča schváliť
odkúpenie nehnuteľnosti - parciel registra C-KN zapísaných na liste vlastníctva č. 616 pre Okres:
Košice – okolie, Obec: Moldava nad Bodvou, Katastrálne územie: Budulov a to konkrétne č.:
129/9, o výmere 516 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, č. 129/25 o výmere 2310 m2
druh pozemku: ostatná plocha, č. 129/58 o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoria, č. 129/59 o výmere 17 m2 druh pozemku: ostatná plocha, č. 129/110 o výmere 519 m2
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria a stavby: administratívna budova súp. čísla: 250
postavenej na parcele č. 129/9, spolu s príslušenstvom nadobúdaných nehnuteľnosti, ako aj
ťarchou: vecným bremenom na p.č. 129/110 v prospech pozemkov p.č. 129/60 a p.č. 129/116
spočívajúcim v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu pešo ako aj motorovými vozidlami
bez obmedzenia cez p.č. 129/110 na p.č. 129/60 a p.č. 129/116 z 4.6.2013 pod V-599/13, od
výlučného vlastníka: spoločnosti TRADE TK s.r.o., so sídlom: Obrody č. 27, 040 11 Košice, IČO:
46165916, do výlučného vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou za dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 289. 000,- € ( slovom: dvestoosemdesiatdeväť tisíc eur).
Termín vyhlásenia hlasovania: 24.03.2020 od 13.00 hod.
Termín ukončenia hlasovania : 27.03.2020 do 9.00 hod.
Za formu hlasovania sa považuje odpoveď ÁNO respektíve NIE zaslaná e-mailom na adresu
sekretariátu primátora mesta – p. Ing. Tóthová Henrieta: tothova.henrieta@moldava.sk
S pozdravom

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

