Dôvodová správa
k rozhodnutiu o prebyto nosti a prevode nehnute ností na Domaši
Nakladanie s majetkom vo vlastníctve samosprávneho kraja upravuje zákon
. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ( alej
len „zákon . 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov.“). Zákonom . 509/2010
Z. z., publikovaným v Zbierke zákonov d a 28.12.2010 a ú inným d a 01.01.2011, bol zákon
. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov novelizovaný.
V zmysle ostatnej novely zastupite stvo vyššieho územného celku schva uje spôsob
prevodu vlastníctva nehnute ného majetku, a to jedným zo spôsobov uvedeným v zákone
. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov (§ 9a), t. j.:
- na základe obchodnej verejnej sú aže,
- dobrovo nou dražbou alebo
- priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej pod a osobitného predpisu.
V prípade, že zastupite stvo vyššieho územného celku schváli predaj formou obchodnej
verejnej sú aže, schva uje zastupite stvo vyššieho územného celku aj podmienky obchodnej
verejnej sú aže.
V prípade predaja prebyto ného nehnute ného majetku je potrebné tiež zabezpe i
ukon enie ú elového ur enia majetku, a to je možné vykona pod a § 8 ods. 2 zákona
. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, na základe rozhodnutia zastupite stva
vyššieho územného celku o prebyto nosti nehnute nej veci.
Úprava zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
jeho poslednej novely upres uje postup, ktorý Košický samosprávny kraj pri predaji svojho
prebyto ného nehnute ného majetku aplikoval aj doteraz.
Košický samosprávny kraj eviduje ako prebyto ný nehnute ný majetok 8 chát
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nová Kel a v okrese Vranov nad Top ou. K chatám
patria tiež zastavané a pri ahlé pozemky.
Vzh adom na vyššie uvedené predkladáme Zastupite stvu Košického samosprávneho
kraja návrh na schválenie spôsobu predaja nehnute ností, a to predaj formou obchodnej
verejnej sú aže.
Všeobecná hodnota nehnute ností bola Znaleckým posudkom
. 29/2008
zo d a 13.06.2008 a Znaleckým posudkom . 32/2008 zo d a 26.06.2008, oba vyhotovené
znalcom Ing. Teodorom Ba om, stanovená na 34.639,38 €, a to nasledovne:
- chata s. . 267
- chata s. . 270
- chata s. . 269
- chata s. . 268
- spevnené plochy
- pozemky p. . 304 - 308
Spolu

1.107,12 €
1.107,12 €
1.107,12 €
1.107,12 €
101,31 €
6.868,03 €
11.397,82 €

- chata s. . 262
- chata s. . 263
- chata s. . 264
- chata s. . 265
- spevnené plochy
- pozemky p. .228/2-228/7,
228/11-228/12
Spolu

Hodnota pozemku za 1m2 predstavuje 2,15 €.
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3.210,50 €
3.210,50 €
3.210,50 €
3.210,50 €
156,66 €
10.242,90 €
23.241,56 €

Navrhovaná minimálna výška kúpnej ceny predstavuje 35.260,- €. ktorá vychádza
zo všeobecnej hodnoty nehnute ností zvýšenej o náklady spojené s predajom (náklady
na inzerciu a vyhotovenie znaleckých posudkov).
Sú ažné podmienky obchodnej verejnej sú aže obsahujú podrobné údaje o predmetných
nehnute nostiach, požadovanú minimálnu výšku kúpnej ceny, ustanovenia o výške finan nej
zábezpeky pre ú as v sú aži a podmienky prepadnutia finan nej zábezpeky v prospech
vyhlasovate a sú aže, v prípade zmarenia sú aže ví azným uchádza om. Obsahujú tiež pokyny
na zostavenie sú ažných návrhov a zoznam povinných príloh sú ažných návrhov. Kone ný
termín na predkladanie sú ažných návrhov bude po schválení predloženého materiálu
Zastupite stvom Košického samosprávneho kraja stanovený tak, aby umož oval zrealizova
sú až za sú asného dodržania zákonných lehôt (uverejnenie podmienok obchodných verejných
sú aže vyšším územným celkom minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov
do obchodnej verejnej sú aže) a predloži návrh na schválenie predaja nehnute ného majetku
pre ví aza obchodnej verejnej sú aže na najbližšie rokovanie Zastupite stva samosprávneho
kraja.
Po predložení sú ažných návrhov Komisia k hospodáreniu s majetkom na svojom
zasadnutí hodnotí predložené návrhy z h adiska splnenia podmienok obchodnej verejnej sú aže
ako aj z h adiska naplnenia kritérií efektívneho a hospodárneho nakladania s majetkom
vo vlastníctve samosprávneho kraja. Návrh, ktorý po zoh adnení týchto kritérií ozna í
za najvýhodnejší, odporú a na schválenie Zastupite stvu Košického samosprávneho kraja.
Predložený návrh umož uje zrealizova obchodnú verejnú sú až za uvedených
podmienok tak, aby prípadný predaj pre ví aza obchodnej verejnej sú aže bol schválený
v poradí na najbližšom alšom rokovaní Zastupite stva Košického samosprávneho kraja.
V prípade neúspešnej obchodnej verejnej sú aže umož uje opakova sú až za nezmenených
podmienok.

Príloha:
• Podmienky obchodnej verejnej sú aže na prevod nehnute ností na Domaši
• Fotodokumentácia predmetných nehnute ností

Vypracoval:
JUDr. Andrej Bendžala
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