Určené na:
38. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
dňa 24.10.2017
K bodu programu č.: 16
Názov dokumentu:
Žiadosť o kúpu pozemku v prospech obchodnej spoločnosti K 3, s.r.o.
predkladá:

vypracované:

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Mgr. Jana Kolesárová
právny odbor mesta

prerokované:
MsR

materiál obsahuje:
dôvodovú správu
návrh na uznesenie

Legislatívne východiská:

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Moldava nad
Bodvou

Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace
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Finančný a majetkový dopad na rozpočet príjem vo výške 5 900 €
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
podľa rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní
vystúpi.

Dôvodová správa č. 16
Žiadosť o kúpu pozemku v prospech obchodnej spoločnosti K 3, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou prijalo uznesenie č. 546/2017, ktorým
schválilo zámer predaja majetku mesta pre spoločnosť K3, s.r.o.
MsÚ zverejnil zámer predaja v lehote 15 dní na internetovej stránke mesta, ako aj na
úradnej tabulu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Keďže boli splnené všetky podmienky na chválenie predaja majetku mesta podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, MsÚ predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na
schválenie predaja majetku mesta do vlastníctva K3, s.r.o.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 schvaľuje
podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
predaj pozemku parc. č. 1097/57-zastavané plochy, vo výmere 238 m2,, odčlenená geometrickým
plánom od parc. 1097/2 – zastavané plochy, vo výmere 29550 m2, evidovanej na LV č. 1533, k.ú.
Moldava n/B, obec Moldava n/B, za kúpnu cenu 5 900 € v prospech K 3, s.r.o., Hviezdoslavova
38, Moldava nad Bodvou, IČO: 36 179 655 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to
vybudovanie parkovacích miest pre susediacu budovu, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho.
Pozemok vo vlastníctve mesta je pre mesto nevyužiteľný.
Návrh na uznesenie prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

