Mesto

Sečovce

Bod. č.6 : Kúpa pozemkov s objektmi – Jozef Ostapčuk
Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát- primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Michal Minárik, Ing. Viktória Takáčová - referát správy majetku
Na zastupiteľstvo dňa: 06.06.2019
Prerokované v komisii výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia
a regionálnej politiky dňa 20.05.2019 a v komisii finančnej, správy mestského majetku a pre
predaj a prenájom bytov dňa 22.05.2019.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 06.06.2019
K bodu č.6: Kúpa pozemkov s objektmi – Jozef Ostapčuk
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce
A/ neschvaľuje :
kúpu nehnuteľností:
-

pozemok - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1252/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 749 m2,

-

pozemok - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1252/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 7073 m2,

-

stavba – súpisné číslo č. 1660, nachádzajúca sa na pozemku reg. „C“, parcelné číslo
1252/1,

ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 5819, vedenom Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, od
predávajúceho Jozefa Ostapčuka, rodený Ostapčuk, dátum narodenia: , trvale bytom
Rybníková 575/41, 078 01 Sečovce.
Dôvodová správa:
Mestu Sečovce bola doručená ponuka p. Jozefa Ostapčuka o predaj pozemkov s tromi
objektmi na ulici Blatná. Na liste vlastníctva č. 5819 sú evidované pozemky, parcely registra
„C“, čísla parciel 1252/1 a 1252/2 o celkovej výmere 7 822 m2 a jedná stavba súpisné číslo
1660. Ďalšie dve stavby nie sú evidovaná v katastri nehnuteľností. V súčasnej dobe mesto
Sečovce nemá predmet využitia týchto ponúkaných nehnuteľností. V rozpočte na r. 2019
mesto nemá plánované finančné prostriedky na odkúpenie uvedených nehnuteľností.

