Dôvodová správa

k prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Krá ovský Chlmec
priamym predajom
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja uznesením . 521/2012 zo d a 17.
decembra 2012 schválilo spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné íslo
1883/7 o výmere 469 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Krá ovský Chlmec,
obec Krá ovský Chlmec, okres Trebišov, vedeného Správou katastra Trebišov v liste vlastníctva
. 329 priamym predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške 5 628,00 €.
Zámer na priamy predaj bol Košickým samosprávnym krajom ( alej len „KSK“)
vyhlásený d a 21.12.2012 s termínom na predloženie ponúk do 31.01.2013 do 12.00 hod.
Vyhlásenie zámeru priameho predaja majetku bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovej
stránke KSK d a 21.12.2012 a v denníku Korzár d a 11.01.2013.
V lehote na predkladanie ponúk bola doru ená 1 ponuka, ktorú predložili Gabriel Varga
spolu s manželkou Evou Vargovou, obaja bytom Pet fiho 1199/81, Krá ovský Chlmec. Obálka
s ponukou bola otvorená na zasadnutí Komisie Zastupite stva KSK k hospodáreniu s majetkom
( alej len „ komisia“) d a 05. 02.2013 a lenovia boli oboznámení s ponukou. Manželia Vargoví
ponúkli kúpnu cenu vo výške 5 628,00 € s úhradou v de podpísania kúpnej zmluvy na ú et KSK
alebo v inej lehote, ktorá bude ur ená predávajúcim.
Po kontrole obsahu obálky bolo konštatované, že ponuka sp a formálne a obsahové
náležitosti požadované vo vyhlásenom zámere.
Komisia odporu ila Zastupite stvu KSK prerokova a schváli prevod vlastníctva pozemku
v k. ú. Krá ovský Chlmec priamym predajom pre Gabriela Vargu a Evu Vargovú
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 5 628,00 €.
Na základe vyššie uvedeného a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov . 302/2001
Z. z. a . 446/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupite stvu KSK návrh
na prevod vlastníctva pozemku uvedený v návrhu na uznesenie priamym predajom.

Prílohy: 1. kópia z katastrálnej mapy
2. fotodokumentácia
Košice 07.02.2013
Vypracovala: JUDr. Žigová, odbor správy majetku
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