MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM HRÁDKU

UZNESENIE
č. 31/2019 zo dňa 27. júna 2019
Vyhodnotenie cenových ponúk pri priamom predaji nehnuteľného majetku a odpredaj
nehnuteľného majetku
Mestské zastupiteľstvo Mesta Liptovský Hrádok
I .

b e r i e

n a

v e d o m i e

- cenovú ponuku pri priamom predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Liptovský
Hrádok v zmysle § 9a, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to novovytvoreného pozemku v k. ú. Liptovský Hrádok, parc. č. KNC 63/10, druh pozemku záhrada o výmere 142 m2. Uvedený pozemok bol vytvorený GP
č. 45718946-73/2018, úradne overeným 16.11.2018 pod č. G1-1111/2018, vypracovaným
firmou Geodetické práce - Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, Liptovský Hrádok z pozemku parc.
č. KN-E 35/501, zapísaného na LV č. 1682 v prospech Mesta Liptovský Hrádok. Kúpna cena
bola stanovená na základe ZP č. 23/2019 minimálne na 9,37 EUR/m2. Priamy predaj bol
vypísaný v súlade s uznesením MsZ č. 14/2019 zo dňa 17. apríla 2019.
Podmienky odpredaja:
- cena bude stanovená minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorú určí znalecký
posudok. Znaleckým posudkom č. 23/2019, vypracovaným Ing. Petrom Krivošom, kpt.
Nálepku č. 516, Liptovský Hrádok, bola stanovená všeobecná hodnota pozemku vo výške
9,37 EUR/m2
- záujemca predloží zámer budúceho využitia pozemku
- Mesto Liptovský Hrádok si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu
Ponuka č. 1
Rastislav Targoš, Sady M. R. Štefánika 68, Liptovský Hrádok
- pozemok parc. č. KN-C 63/10, záhrada o výmere 142 m2
- ponúknutá cena: 15,- EUR/m2 , čo predstavuje celkovú cenu 2.130,- EUR
- zámer budúceho využitia: túto parcelu mieni využívať ako záhradku

II.

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľného majetku uvedeného v čl. I tohto uznesenia v zmysle § 9a, ods. 1, pís. c)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nasledovne:
- pozemok parc. č. KN-C 63/10, záhrada o výmere 142 m2 Rastislavovi Targošovi, Sady M. R.
Štefánika 68, Liptovský Hrádok za cenu 15,- EUR/m2 v zmysle ponuky č. 1, čo predstavuje
celkovú cenu za pozemok 2.130,- EUR
- všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (geom. plány, znal. posudky, správne
poplatky a pod.) hradí kupujúci
Počet všetkých poslancov:

13

(pp.

Alman, Dzurík, Galvánek, Hapčo, Imrich, Košík,
Kováč, Kováčik, Slivošová, Spilý, Škuta,
Zuskinová, Žiaková)

Prítomní:
Neprítomní:

9
4

(pp.

Alman, Hapčo, Imrich, Kováč)

za

9

(pp.

Dzurík, Galvánek, Košík, Kováčik, Slivošová,
Spilý, Škuta, Zuskinová, Žiaková)

proti
zdržal sa
nehlasoval

-

Hlasovanie:

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

Miesto a dátum podpisu uznesenia:
V Liptovskom Hrádku, 02.07.2019

