MESTO

BYTČA

Prieskum záujmu o odpredaj bytového domu č.súp. 303
v meste Bytča, mestská časť Pšurnovice
Mesto Bytča sa rozhodlo uskutočniť prieskum záujmu občanov o odpredaj bytového domu
č. súp. 303, postaveného v mestskej časti Pšurnovice, resp. o odpredaj jednotlivých bytov
spolu s podielom na spoločných častiach a zariadeniach tohto bytového domu a s podielom
na pozemku pod bytovým domom, tretím osobám do súkromného vlastníctva a to za
nasledovné minimálne kúpne ceny :
1/ byt A, 3-izbový, 48,53 m2 = minimálne 85.100,62 €
2/ byt B, 3-izbový, 52,02 m2 = minimálne 89.280,43 €
3/ byt C, 3-izbový, 57,23 m2 = minimálne 95.520,21 €
4/ byt D, 2-izbový, 39,04 m2 = minimálne 68.812,51 €
5/ byt E, 2-izbový, 33,34 m2 = minimálne 61.985,89 €
Spolu BD (5 bytov) :
minimálne 400.699,70 €

Pozemok na ktorom je postavený bytový dom č. súp. 303 má výmeru 238 m2 , BD je
postavený v roku 2018 a skolaudovaný v roku 2020, v BD sa nachádza 5 bytov, na I. NP – 3
troj-izbové byty o výmere 48,53 m2 , 52,02 m2 , 57,23 m2 , na II. NP – 2 dvoj-izbové byty
o výmere 39,04, m2 a 33,34 m2 . V podzemnom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory
a plynová kotolňa.
Prejaviť záujem môžu občania podaním, resp. doručením písomného záujmu o odkúpenie
konkrétneho bytu, bytov, resp. celého BD v danej lokalite a to v termíne do 11.09.2020,
písomne do podateľne na Mestskom úrade v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, resp.
elektronicky na emailovej adrese region@bytca.sk. Bližšie informácie ohľadom
vykonávaného prieskumu (príp. dohodnutie termínu obhliadky) je možné poskytnúť osobne na
Mestskom úrade v Bytči - Oddelenie Správy majetku a RR, č.t. 041/ 507 39 11, 041/ 507 39
27, alebo na mailovej adrese : region@bytca.sk. V prípade kladného záujmu tretích osôb
o odkúpenie predmetných bytov do súkromného vlastníctva by mesto Bytča pristúpilo
k vyhláseniu súťaže na ich odpredaj.
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Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta Bytča

