Dôvodová správa
k zmene uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod
spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) na 20. zasadnutí konanom
dňa 25. februára 2013 v Košiciach prijalo uznesenie č. 542/2013, ktorým rozhodlo
o prebytočnosti pozemku a schválilo spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov
k pozemku registra C KN parc. č. 1335/9 v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach
z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre 30 vlastníkov bytov v obytnom dome súpisné číslo
1417 uvedených v bode 1 až 30.
V predmetnom uznesení bol pod bodom č. 23 schválený prevod spoluvlastníckeho podielu
k vyššie uvedenému pozemku k bytu č. 33 na piatom poschodí obytného domu v podiele
283/10000 pre podielových spoluvlastníkov, každý v podiele ½ k celku, Mgr. Tatianu Rapáčovú,
rodená Bérešová bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 65,50 € (slovom šesťdesiatpäť eur
a päťdesiat centov) a Romana Rapáča, rodený Rapáč, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 65,50 € (slovom šesťdesiatpäť eur a päťdesiat centov).
V štádiu prípravy kúpnej zmluvy bol odbor správy majetku požiadaný zo strany podielovej
spoluvlastníčky Mgr. Tatiany Rapáčovej ako matky maloletého Romana Rapáča (narodený
v r. 2008) o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 283/10000 k vyššie uvedeného pozemku
parc. č. 1335/9 v k. ú. Stráňany v celosti do jej vlastníctva.
Na prevod vlastníctva predmetných pozemkov sa pre KSK nevzťahujú ustanovenia zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Vlastník pozemku pod bytovým domom (KSK) nie je v zmysle uvedeného zákona povinný
predať pozemok do spoluvlastníctva vlastníkom bytov v bytovom dome. V prípade,
že sa rozhodne ho predať, nie je povinný pri predaji zachovať veľkosť spoluvlastníckych
podielov vlastníkov bytov. Vzhľadom k uvedenému je možné vyhovieť žiadosti Mgr. Rapáčovej.
Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom na zasadnutí dňa 30.05.2013
odporučila Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť zmenu uznesenia č. 542/2013
zo dňa 25. februára 2013.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na zmenu predmetného uznesenia v bode
č. 23, o schválení ktorej rozhoduje Zastupiteľstvo KSK trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.

Príloha:
Uznesenie č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013
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