PONUKA MAJETKU
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA Z
DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Mesto Tvrdošín v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Tvrdošín z
dôvodu hodného osobitného zreteľa:
pridané: 23.03.2012,
- Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2371 v k.ú. Tvrdošín, podľa GP č. 42/2011
vyhotoveného dňa 10.10.2011, novovzniknutú C-KN parcelu č. 1536/11, záhrada o výmere
376 m2 , ktorý vznikol rozdelením C-KN parcely č. 1536/4, záhrada o celkovej výmere 725
m2 , pre žiadateľa Jána Kováča a manž. Janu, obaja bytom ul. Spiežová č. 334/39, 027 44
Tvrdošín. Ide o pozemok ktorý je pri novostavbe rodinného domu.
- Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 3051 v k.ú. Krásna Hôrka, podľa GP č.
15/2011 vyhotoveného dňa 26.5.2011, novovzniknutú C-KN parcelu č. 676/325, trvalo
trávnaté porasty, diel 4 o výmere 57 m2 , ktorý vznikol rozdelením E-KN parcely č. 653,
trvalo trávnaté porasty o celkovej výmere 859 m2 , pre žiadateľa Jozefa Medveckého a manž.
Helenu, obaja bytom ul. Zvoničná č. 73, 027 44 Tvrdošín. Ide o pozemok ktorý je pri
rodinnom dome súp.č. 73.
Predkladá oddelenie výstavby MsÚ Tvrdošín
Zverejnené dňa: 23.03.2012
pridané: 11.04.2012
- Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 3051 v k.ú. Krásna Hôrka, podľa GP č.
19/2012 vyhotoveného dňa 6.2.2012, označená ako parcela KN-E č. 7849/38, druh pozemku
ostatná plocha, diel č. 9,10,11 spolu o výmere 560m2. pre žiadateľa Jozefa Gabaríka a manž.
Tatianu, obaja bytom Krásna Hôrka súp.č. 16. Predmetom odpredaja je majetkoprávne
vysporiadanie už zastavaného pozemku pri RD súp.č. 64.
Predkladá oddelenie výstavby MsÚ Tvrdošín
Zverejnené dňa: 11.4.2012
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
PRIAMYM PREDAJOM – PONUKOVÉ KONANIE
Mesto Tvrdošín v zmysle §9a ods. 1, písm.c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí ako aj v súlade so VZN mesta Tvrdošín 5/2009 o hospodárení s
majetkom mesta zverejňuje zámer prevodu vlastníckeho práva nehnuteľného majetku mesta
podľa §6 ods.2, písm.c) priamym predajom .

Predmetom priameho prevodu je:
nehnuteľný majetku , zapísaný v katastri nehnuteľnosti k.ú. Tvrdošín na liste vlastníctva č.
2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č. 1392/4 druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 15m2, v časti Stavby – Predajný stánok bez súp.č. postavený na pozemku C-KN
parcela č. 1392/4 o zastavanej ploche 15m2, pre žiadateľa Miloša Gloneka, bytom Tvrdošínsídlisko Medvedzie 168/38-11 Tvrdošín.
Všeobecná hodnota majetku je stanovená podľa znaleckého posudku č. 182/2011, vypracoval
Ing.Jozef Žuffa (e.č. 913949) zo dňa 14.12.2011 vo výške 8.500,-€.
Predkladá oddelenie výstavby MsÚ Tvrdošín
Zverejnené dňa: 11.4.2012

