UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 7. septembra 2012 číslo 85/2012
k otvoreniu zasadnutia mestského zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
voľbe návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určeniu zapisovateľa
zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ S c h v a ľ u j e
a) program rokovania Mestského zastupiteľstva Čadca
Hlasovanie: ZA: 21
b) návrhovú komisiu:
Hlasovanie: ZA: 20
c) overovateľov zápisnice
Hlasovanie: ZA: 21
d) pracovné predsedníctvo:

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Milan Liščák
Ing. Rudolf Cyprich
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

Ing. Peter Laš
MUDr. Jozef Kanaba
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca
Ing. Milan Liščák, poslanec MZ

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 7. septembra 2012 číslo 86/2012
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je potrebné odpredať z dôvodu usporiadania
majetkovoprávneho vzťahu k budovám za účelom ich asanácie v súvislosti s vybudovaním
stavby „D3 Čadca-obchvat, preložka cesty I/11, SO 106 Odbočka na Kukučínovu ulicu“.
 ide o plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 43/2012 zo dňa 19.4.2012,
ktorým bolo uložené prednostke Mestského úradu v Čadci zabezpečiť majetkovoprávne
usporiadanie resp. prevod nehnuteľností – budov súp. č. 2802 a súp. č. 2941 so SR - Slovenskou
správou ciest Bratislava, investorom vyššie uvedenej stavby.
C/ S c h v a ľ u j e
odpredaj:
 budovy súp. č. 2941 zapísanej na LV č. 3053 vedenom Katastrálnym úradom v Žiline,
Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
postavenú na pozemku parc. č. KN-C 107/22,
 budovy súp. č. 2802 zapísanej na LV č. 3053 vedenom Katastrálnym úradom v Žiline,
Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
postavenú na pozemku parc. č. KN-C 107/20,
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Slovenská republika - Slovenská spáva ciest, so
sídlom Bratislava, Miletičova 19, IČO: 003328, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k budovám za účelom
ich asanácie v súvislosti s vybudovaním stavby „D3 Čadca-obchvat, preložka cesty I/11, SO
106 Odbočka na Kukučínovu ulicu“, za cenu:
 budova súp. č. 2941 - 24.700,00 €, kúpna cena je určená znaleckým posudkom č. 9/2012 zo
dňa 6.2.2012, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Kubankom, Čadca, Hurbanova
č. 208,
 budova súp. č. 2802 – 7.510,00 €, kúpna cena je určená znaleckým posudkom č. 2/2009 zo
dňa 20.1.2009, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Kubankom, Čadca,
Hurbanova č. 208, potvrdená vyjadrením znalca č. 41/2012 zo dňa 15.8.2012.
Podmienky odpredaja:
1. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí
kupujúci.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky podklady
pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho s
predávajúcim.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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