


Vyhodnotenie priameho predaja - predaj pozemku

Vyhodnotenie priameho predaja

na predaj pozemku na
parcelu registra „C“ s p. č. 2415/5 o výmere 147 m² , druh pozemku orná pôda a  parcelu
registra „C“ s p. č. 2415/6 o výmere 182 m², druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Spišské
Vlachy,  ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 69/2014 zo dňa 21.11.2014,
vyhotoveným Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298.
Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 24.11.2014 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný
geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 03.12.2014 pod číslom 598/14.

Mesto Spišské Vlachy konajúce prostredníctvom Ľubomír Fifik, primátor mesta, na základe §
13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 296/VII/2017 zo dňa
28.07.2017 ponúkalo na predaj:

parcelu registra „C“ s p. č. 2415/5 o výmere 147 m² , druh pozemku orná pôda a  parcelu
registra „C“ s p. č. 2415/6 o výmere 182 m², druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Spišské
Vlachy,  ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 69/2014 zo dňa 21.11.2014,
vyhotoveným Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298.
Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 24.11.2014 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný
geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 03.12.2014 pod číslom 598/14.

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Spišské Vlachy požadovalo bola vo výške
1.630,00 EUR za celú výmeru.

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 11.09.2017, lehota na doručenie cenových
ponúk bola stanovená do 27.09.2017 do 12.00 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne
mestského úradu jedna obálka.
Komisia na otváranie obálok :
Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M
Ing. Michal Dzurila

Obálka č. 1744, doručená 22.09.2017
záujemca: Anna Olejníková, Hlavná 35, 053 42 Krompachy.
Záujemca doručil všetky povinne prílohy v rámci oznámenie predaja pozemku formou
priameho predaja.
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V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu
schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch
navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:
Poradie č.1 -Anna Olejníková, Hlavná 35, 053 42 Krompachy a to:
parcelu registra „C“ s p. č. 2415/5 o výmere 147 m² , druh pozemku orná pôda a  parcelu
registra „C“ s p. č. 2415/6 o výmere 182 m², druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Spišské
Vlachy,  ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 69/2014 zo dňa 21.11.2014,
vyhotoveným Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298.
Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 24.11.2014 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný
geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 03.12.2014 pod číslom 598/14.
Za cenu 7 ,-€/m2.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :
A. predaj pozemku

parcelu registra „C“ s p. č. 2415/5 o výmere 147 m² , druh pozemku orná pôda a parcelu

registra „C“ s p. č. 2415/6 o výmere 182 m², druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Spišské Vlachy,

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 69/2014 zo dňa 21.11.2014, vyhotoveným

Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298. Tento geometrický plán

autorizačne overil dňa 24.11.2014 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf a úradne

overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing. Katarínou

Pacákovou, dňa 03.12.2014 pod číslom 598/14. Anne Olejníkovej, trvale bytom Hlavná 35, 05342

Krompachy. Za cenu 7 ,-€/m2.

B. spôsob predaja majetku uvedeného v bode A. tohto návrhu (podľa zák. č. 138/1991 zb.
Predaj pozemku bol realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm . c) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obci.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne


