MESTSKÝ ÚRAD, 014 38 BYTČA
Zverejnenie zámeru
priameho predaja majetku
Mesta Bytča – osobitný zreteľ
Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom
dňa 25.04.2019, schválilo uznesením č. 67/2019 zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemkov:
parc. CKN č. 2166/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 ,
parc. CKN č. 2166/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 ,
parc. CKN č. 2163/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 901 m2 ,
parc. CKN č. 2163/1, ostatné plochy o výmere 95 m2,
parc. CKN č. 2163/3, ostatné plochy o výmere 121 m2
a novovytvorených pozemkov vyhotovených GP č. 2/2016 (Ing. Dagmar
Mikolášiková, dňa 8.11.2016) a to :
parc. CKN č. 2166/13, ostatná plocha o výmere 61 m2,
parc. CKN č. 2166/14, ostatná plocha o výmere 28 m2,
parc. CKN č. 2166/15, lesný pozemok o výmere 7 m2,
parc. CKN č. 2166/16, ostatná plocha o výmere 47 m2,
parc. CKN č. 2166/17, ostatná plocha o výmere 73 m2,
ako i novovytvoreného pozemku vyhotoveného GP č. 47353210-40/2019 (Stanislav
Klobucký, dňa 2.4.2019) a to :
parc. CKN č. 2163/7, lesný pozemok o výmere 435 m2, nachádzajúcich sa v k.ú.
Veľká Bytča, formou priameho predaja podľa § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zo dňa 23.11.2016, ako prípadu
predaja majetku mesta Bytča z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na web stránke
mesta Bytča a úradnej tabuli mesta Bytča a to kupujúcemu – FOREST progress
s.r.o., Štefánikova 217, 01401 Bytča, IČO : 36437778, s nasledovnými podmienkami
predaja: kúpna cena vo výške 23 €/m2, kupujúci uhradí na vlastné náklady správne
poplatky spojené s odvkladovaním predmetnej kúpnej zmluvy. Dôvodom zriadenia
tohto predaja majetku mesta Bytča ako prípadu hodného osobitného zreteľa je
podpora podnikateľskej činnosti kupujúceho formou odpredaja predmetných
mestských pozemkov kupujúcemu, ktorý je zároveň nájomcom vyššie uvedených
pozemkov mesta a na týchto pozemkoch vybudoval a vlastní dva stavebné
objekty(prevádzkový objekt a výrobnú halu)v ktorých vykonáva podnikateľskú
činnosť.
V Bytči, dňa: 02.05.2019
________________
Ing. Alžbeta Kramarová
prednosta úradu
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