Mesto Stará Turá
Mestský úrad ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Stará Turá
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Mesto Stará Turá v zmysle § 9a, odst. 8, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
prevodu spoluvlastníckych podielov z
nehnuteľného majetku mesta Stará Turá.
V prípade, že spoluvlastníci predkupné právo nevyužijú, pozemky sa budú predávať v zmysle
§ 9a, odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti - pozemky parc. č. 349, záhrady o celkovej výmere 980
m2, parc. č. 354, záhrady o celkovej výmere 210 m2, parc. č. 654, zastavané plochy o celkovej
výmere 201 m2 a parc. č. 656, záhrady o celkovej výmere 410 m2.
Pozemky parc. č. 349 a parc. č. 354 sú zapísané v reg. parciel „C“ na LV č. 7572 na mesto Stará
Turá v podiele 13/16.
Pozemky parc. č. 654 a parc. č. 656 sú zapísané v reg. parciel „E“ na LV č. 10185 na mesto Stará
Turá v podiele 13/16.
Budúcimi nadobúdateľmi predmetnej nehnuteľnosti budú:
Vlastníci rodinného domu súp. č. 449
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto
využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta bol predmetom schvaľovania Mestským
zastupiteľstvom v Starej Turej na rokovaní dňa 23.8.2018, uznesenie MsZ č. 5 - XXXVII/2018.
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá.
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