Dôvodová správa

Materiál bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov.
Predmetom predkladaného návrhu je:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

zrušenie časti vecného bremena v alternatíve so zrušením celého vecného bremena na
nehnuteľnom majetku mesta Svit (bod. B.1)
prevod miestnej pozemnej komunikácie a pozemkov pod miestnou komunikáciou
z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov do vlastníctva kupujúceho – PSK (bod. B.2)
prevod miestnej pozemnej komunikácie a pozemkov pod miestnou komunikáciou
z vlastníctva predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo do vlastníctva kupujúceho – PSK (bod.
B.3)
prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva fyzickej osoby (bod. B.4)
prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva právnickej osoby RES REAL, s.r.o. na
základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže (bod. B.5), za podmienky v súlade s § 610
Občianskeho zákonníka, že kupujúci do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva
odstráni z prevádzaných nehnuteľností ekologicky závadné zložky a uvedie nehnuteľnosti
do stavu, ktorý nenarúša životné prostredie. Toto vedľajšie dojednania má povahu
podmienky pripúštajúcej zánik kúpnej zmluvy. Ak v lehote podľa predchádzajúcej vety
dôjde zo strany terajšieho kupujúceho k odpredaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom
kúpy tretej osobe, je terajší kupujúci povinný uhradiť terajšiemu predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 6 200 € do 15 dní odo dňa zmeny vlastníka, tento text do uznesenia bol
doplnený na základe podnetu Mesta Sabinov
súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a.s.,
M.R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, ktoré boli Prešovským samosprávnym
krajom vložené do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad do vlastníctva fyzickej
osoby (bod C)

Materiál bol prejednaný:
− komisiou dopravy s prijatím uznesenia
− komisiou pre správu majetku s prijatím uznesenia.

