K bodu 15
Dňa 4.10.2019 požiadala spoločnosť Dunajec, s .r .o., ul. 1.mája 592/63, 061 01 Spišská
Stará Ves, mesto o predaj pozemkov : parc. KN-C č. 460/6 , druh pozemku zast.plocha
o výmere 154 m2 , parcela KN- C č. 461/3 o výmere 66 m2 - trvalé trávne porasty, parc .
KN-C č. 5067/4 o výmere 117m2 - vodná plocha, parc. KN-C č. 5076/5 o výmere 119 m2 vodná plocha . Žiadosť odôvodnili tým, že uvedené pozemky sú na mieste, kde plánujú
výstavbu mosta, aby zabezpečili bezpečný prechod pre svoju ťažkú poľnohospodársku
techniku.

Návrh na uznesenie:
a) MsZ schvaľuje predaj pozemkov parc. KN-C č. 460/6 , druh pozemku zast. plocha
o výmere 154 m2 , odčlenená od par. KN-C č 460/1, parcela KN- C parc. č. 461/3
o výmere 66 m2 - trvalé trávne porasty, odčlenená od par.KN-C č. 461, parc . KN-C č.
5067/4 o výmere 117m2 - vodná plocha, odčlenená od par. KN-C č. 5067, na základe
GP č. 65/2019 zo dňa 23.8.2019 , ktorý vypracoval geodet Ing. Ján Furcoň, úradne
overený dňa 5.9.2019 pod č. G1 583/19 - k. ú. Spišská Stará Ves, žiadateľovi Dunajec,
s. r. o., 1. mája 592/63, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 36479781. Predaj realizovať
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods. 9 písm. e) za
kúpnu cenu 1,0 € .
b) Dunajec, s. r. o., Spišská Stará Ves súčasne súhlasí so zriadením vecného bremena na
nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom predaja, spočívajúce v práve prechodu
a prejazdu. (Zároveň MsÚ uvedie v kúpnej zmluve, že kupujúci do 5 rokov od vkladu
do katastra zabezpečiť stavebné povolenie a do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy zrealizuje výstavbu mosta. V prípade nedodržania týchto podmienok sa
kupujúci zaväzuje vrátiť predmetné pozemky za rovnakých podmienok predaja.)

V Spišskej Starej Vsi, 5.12.2019

JUDr. Emília Penxová

