M e s t o

Bod č.10

S e č o v c e

: Odkúpenie nehnuteľného majetku mestom Sečovce

Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát- primátor mesta
Spracovateľ: Ing. Milan Filip, vedúci oboru regionálneho rozvoja, výstavby a životného
prostredia
Na zastupiteľstvo dňa: 23.3.2018
Prerokované: finančná komisia

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
zo III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 23.3.2018
K bodu č. 10: Odkúpenie nehnuteľného majetku mestom Sečovce

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ súhlasí :
s kúpou nehnuteľnosti od predávajúceho Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, v celosti, ktorá pozostáva z pozemkov a stavby. Jedna sa o kúpu pozemku
parc.č. KN 1537 o výmere 56 m2, evidované ako zastavané plochy a nádvoria a stavbu
prevádzkovej budovy označenej súpisným číslom 1686 to všetko v celku v prevádzky
schopnom stave v hodnote 1,- Eur.
B / schvaľuje
návrh Kúpnej zmluvy v predloženom znení.
C/ splnomocňuje
primátora mesta Sečovce podpísať všetky potrebné dokumenty a z toho vyplývajúce
potrebné prílohy pre uzatvorenie záväzkového vzťahu, vyplývajúce a potrebné pre
zabezpečenie prevodu vlastníckych práv k uvedenému majetku.

D / berie na vedomie
dôvodovú správu o možnosti budúceho využitia nadobúdajúceho majetku pre potreby
mesta.

Dôvodová správa k predloženému materiálu :
Prevod vlastníckych práv majetku mesta – predaj/kúpa je podmienený súhlasom MsZ.
Podkladom k vypracovaniu kúpnej zmluvy je dohoda zmluvných strán.
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastník stavby a
pozemku: „Budova bývalej trafostanice“ pri MŠ Obchodná 26 súhlasí s odpredajom
nehnuteľnosti za symbolické 1,- Eur do vlastníctva mesta. Nehnuteľnosť pozostáva z parcely
č. 1537 o výmere 56 m2 zastavaná plocha a nádvorie; evidovaná na LV č. 5841 k.ú. Sečovce
súpisné č. 1686.
Uvedená nehnuteľnosť v budúcnosti bude využívaná ako sklad hračiek pre detí z uvedenej
materskej školy. Stavebné úpravy budovy a pozemku do prevádzky vhodnej podoby budú
súčasťou stavebných prác –zariadenie staveniska pre očakávanú prístavbu bloku C
k existujúcej MŚ, ktorej ŽoNFP bola v rámci OP ĽZ zaslaná ako dopytovo orientovaný
projekt.
V súlade s § 9 ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,22a)
Odbor výstavby navrhuje MsZ Sečovce schváliť kúpu nehnuteľnosti v uvedenom znení

Príloha: Návrh Kúpnej zmluvy v celom obsahovom znení jej zverejnenia.

