TE–1716/2018

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 08.02. 2018
k bodu rokovania číslo :
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.02.08. - i ülése
tárgyalásának
pontjához.

JUDr. Marián Zvoda a syn JUDr. Marián Zvoda – Žiadosť o predaj pozemku
JUDr. Marián Zvoda és fia JUDr. Marián Zvoda – Kérvény telek megvásárlására
__________________________________________________________________________

Predkladá - Előterjeszti :
JUDr. Ing. Iveta Némethová
Vedúca odboru správy majetku
Vagyonkezelési Főosztály Vezetője
Správu vypracoval - Az anyagot kidolgozta :
Anikó Kovácsová
samostatná referentka
önálló ügyintéző

Bolo prerokované - Megtárgyalta :
Komisia finančná pri MZ zo dňa: 24.01.2018
Pénzügyi Szakbizottság a 2018.01.24. - i ülésén
Mestská rada pri MZ zo dňa 31.01.2018
Városi Tanács a 2018.01.31.- i ülésén

Materiál obsahuje – Az anyag tartalmazza :
1. Návrhy na uznesenie – Határozati javaslatok
2. Žiadosť – Kérvény
3. Prílohy – Mellékletek

TE- 1716/2018
Číslo : 47141/OSM/2017
Žiadateľ : JUDr. Marián Zvoda a syn JUDr. Marián Zvoda,
945 04 Komárno

obaja s trvalým pobytom

Predmet žiadosti : Predaj pozemku, diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 1710/5 o výmere
11 m2, zastavaná plocha, diel č. 2 z parcely registra „C“ č. 1710/295
o výmere 8 m2, orná pôda, a diel č. 3 z parcely registra „C“ č. 1710/295
o výmere 38
m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom
č. 359749672-374/2017 vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž
z dôvodu, že na susednej parcele registra „ C“ č. 1710/500, ktorá je
v ich vlastníctve sa nachádza rodinný dom žiadateľov, ku ktorej sú
oplotené žiadané parcely.
Žiadana cena: 40 % z BDÚ t.j. 17,60 eur/ m2
žiadajú predaj pozemku v súlade s §9a, ods. 8 písm. b) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. ako priľahlý pozemok k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Poznámky:
Záväzok žiadateľov : nemajú evidovaný záväzok voči mestu
Cena pozemku podľa BDÚ : 44,00 eur/m² z toho 40 % v zmysle Zásad o podmienkach
prevodu vlastníckeho práva pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou .
Žiadaný pozemok spĺňa podmienky uvedené v „Zásadách o podmienkach prevodu
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“ ,
z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným
osobám.
40 % z BDÚ t.j. 17,60 eur/ m2
https://www.google.sk/maps/@47.761349,18.0503737,3a,75y,47.99h,76.76t/data=!3m6!1e1!
3m4!1snqXBqGJmVS1lYa0syaOqhQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=hu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Stanoviská:
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa územného plánu pozemok je
určený pre plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho
významu – A1. Nie je v rozpore s UPN.
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa: 24.01.2018 : pomer hlasovania ( 2-0-5 )
Stanovisko Rady zo dňa: 31.01.2018 : pomer hlasovania ( 1-0-5 )

Návrhy na uznesenie
Návrhu na uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra „C“ č. 1710/500, na ktorej sa
nachádza rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov a pozemky, ktoré sú predmetom
kúpy, sú oplotené k domu.

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou),
- predaj pozemkov: diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 1710/5 o výmere 11 m2,
zastavaná plocha, diel č. 2 z parcely registra „C“ č. 1710/295 o výmere 8 m2,
orná pôda, a diel č. 3 z parcely registra „C“ č. 1710/295 o výmere 38 m2, orná
pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 359749672-374/2017 vedenej na LV
č.934 v k.ú. Nová Stráž pre JUDr. Mariána Zvodu v podiele 1/2 k celku a pre syna
JUDr. Mariána Zvodu v podiele 1/2 k celku, obaja s trvalým pobytom 945 04
Komárno,
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2, celkom
1003,- eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy ,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

