21.08.2018

Mesto Trstená
zverejňuje
Zámer mesta Trstená odpredať prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu prípadov
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, o ktorých rozhodne mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Popis nehnuteľnosti:
1. Katastrálne územie Trstená

Časť pozemku zodpovedajúca výmere 26 m2 novovytvoreného pozemku, ktorý bude
vytvorený podľa geometrického plánu oddelením z C-KN par. č. 6093/64 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2464 m2 zapísaného na LV č. 2051, v celosti na mesto Trstená.
Žiadateľovi
Karolovi Dzurekovi, trvale bytom Železničiarov 028 01 Trstená
Kúpna cena je 30 eur/m2 pozemku.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa: je skutočnosť, že sa jedná o pozemok
malej výmery v lokalite určenej na zástavbu radových garáži a priamo nadväzuje na objekt
radovej garáže PZ Trstená, ktorého je žiadateľ členom. Žiadateľ pred podaním žiadosti si
sám na vlastné náklady zabezpečil vyjadrenie dotknutých správcov sietí, ktorí vyjadrili súhlas
s výstavbou garáže.
2. Katastrálne územie Ústie nad Priehradou

Pozemok C-KN parc.č. 221/8 zastavané plochy a o výmere 7070m2 a C-KN parc.č. 221/79
zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2 zapísaného na LV č. 2051, v celosti na mesto
Trstená.
Žiadateľovi Jozefovi Hnojčíkovi , OP-TOUR, 029 61 Lokca
Kúpna cena je 30,0 eur/m2 pozemku .
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predaj
pozemku v areáli kempu Stará hora, ktorý dlhodobo prevádzkuje žiadateľ a má zámer aj
naďalej ho užívať ako kemping. Jedná sa o pozemok priamo nadväzujúci na nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľa, dlhodobo využívané aj ako príslušenstvo k týmto nehnuteľnostiam.
Oddelenie mestského majetku
MsÚ Trstená

Zverejnené dňa :

Zvesené dňa:

21.08.2018

Mesto Trstená
zverejňuje
Zámer mesta Trstená prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta vzájomnou
zámenou pozemkov z dôvodu prípadov hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8
písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov .
Popis nehnuteľnosti:

1.Katastrálne územie Ústie nad Priehradou
Vzájomnú zámenu pozemkov, a to:
- pozemku C-KN parc.č. 221/504 TTP o výmere 273m2 zapísaného na LV č. 2051 na
mesto Trstená ako aj prislúchajúceho spol. podielu na pozemkoch pod prístupovou
komunikáciou C-KN parc.č. 221/441, C-KN parc.č. 221/442 a C-KN parc.č. 221/26,
vo veľkosti 273/8149 –in zapísaných na LV č.2638 na mesto Trstená
a
- pozemku C-KN parc.č. 221/506, TTP o výmere 256m2, zapísaného na LV č. 2654 na
meno Juraj Betušťák v celosti ako aj prislúchajúceho spol. podielu na pozemkoch pod
prístupovou komunikáciou C-KN parc.č. 221/441, C-KN parc.č. 221/442 a C-KN
parc.č. 221/26, vo veľkosti 256/8149 –in zapísaných na LV č.2638 na meno Juraj
Betušťák.
Hodnota pozemku : 42,05 eur/m2 pozemku.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetnou zámenou
mesto nadobudne do vlastníctva jednak pozemok, ktorým je vedená vyasfaltovaná časť
prístupu do areálu rekreačných chát ako aj zostávajúci pozemok pre výstavbu rekreačnej
chaty.
Oddelenie mestského majetku
MsÚ Trstená
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