
Príloha č. 1 k Majetkový návrh tykajúci sa Mechanizačného strediska  Spišské Vlachy

V Spišských Vlachoch 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu: 10

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Majetkový návrh tykajúci sa Mechanizačného strediska
Spišské Vlachy

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Oprava uznesenia.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I.   Dôvodová správa

II.  Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1 opatrenie KS
Príloha č. 2 mapka predmetného prevodu

Spracoval: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik



Príloha č. 2 k Majetkový návrh tykajúci sa Mechanizačného strediska  Spišské Vlachy

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Ide o prevod nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Semenára a. s. v konkurze, IČO:
31 703 089 Sídlo : Jarná 18, 053 61 Spišské Vlachy v ktorého mene a na účet koná
správca konkurznej podstaty : PERSPECTA Recovery, k.s., IČO : 47 256 184, sídlo
kancelárie : Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov ustanovený do funkcie
uznesením Krajského súdu v Košiciach, č. k. 2K/2/1998-504, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 01.05.2015. Ide o objekt Mechanizačného strediska Spišské Vlachy,
ktorý sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves, v meste Spišské Vlachy, v k. ú. Spišské
Vlachy, zapísaných na LV č. 2201. Predmetný prevod bol schválený uznesením č.
170/VI/2012 zo dňa 22.05.2012 neobsahoval predpísané skutočnosti potrebne na
prevod nehnuteľnosti. Chýbali špecifikácie ohľadom presnej identifikácie predmetnej
kúpy, údaje kupujúceho a predávajúceho. Nebolo v súlade s opatrením Krajského sudu
1K 2/98, ktorý potvrdil predmetný prevod.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Na základe hore uvedeným informácii bola potrebné pripraviť uznesenie
akceptovateľne katastrom ako jednou s príloh pre návrh na vklad vlastníckeho práva.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
Návrh na vklad do katastra 33 EUR

D) Dopad na personálne náklady:
nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť
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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:
1.1 prevod nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Semenára a. s. v konkurze, IČO:
31 703 089 Sídlo : Jarná 18, 053 61 Spišské Vlachy v ktorého mene a na účet koná správca
konkurznej podstaty : PERSPECTA Recovery, k.s., IČO : 47 256 184, sídlo kancelárie :
Bardejovské kúpele 30,  086 31 Bardejov ustanovený do funkcie uznesením Krajského
súdu v Košiciach, č. k. 2K/2/1998-504, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.05.2015. Ide
o objekt Mechanizačného strediska Spišské Vlachy, ktorý sa nachádza v okrese Spišská
Nová Ves, v meste Spišské Vlachy, v k. ú. Spišské Vlachy, zapísaných na LV č. 2201.
Ktoré nadobudne do svojho výlučného vlastníctva mesto Spišské Vlachy, IČO  : 00 329
657, a to nasledovne :

A. Administratívna budova na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/1- so súp. č 2222
B. Dielne                              na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/3- so súp. č. 2224
C. Dielňa                              na parcela registra ,,C“ p. č. 2000/4- so súp. č. 2225
D. Dielňa                              na parcela registra ,,C“ p. č. 2000/7- so súp. č. 2228
E. Sklad                                na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/9- so súp. č. 2230
F. Sklad                                na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/10- so súp. č. 2231
G. Sklad                                na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/8- so súp. č. 2229
H. Kôlňa                               na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/6- so súp. č. 2227
I. Sklad                                na parcele registra ,,C“ p. č. 2000/5- so súp.č. 2226

1.2 kúpna cena 28.214,83 EUR bola vyplatená jednorazovo dňa 27.06.2012.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť prípravu kúpnopredajnej
zmluvy.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne








