MAJETKOVÉ PREVODY
Usporiadanie pozemkov na ulici Čsl. armády
Dňa 26.8.2016 podali na Mestský úrad v Gbeloch Ján Okasa a manželka Jozefína, rod.
Mundová, Čsl. armády 1345, Gbely žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra E-KN,
zapísaného na LV č. 2070 pre obec a kat. úz Gbely, parc. č. 6436/1, konkrétne diel „27“ o
výmere 226 m2, novovytvorený pozemok reg. C-KN parc. č. 751 záhrady o výmere 226 m2,
podľa GP č. 34/2006 (vyhotovil dňa 7.10.2006 Ing. Stanislav Začal, GEOZA, Gbely, overený
Správou katastra Skalica pod č. 390/06 zo dňa 16.10.2006) a to v súvislosti s
majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov za ich rodinným domom súp. číslo 1345 na
ulici Čsl armády. Jedná sa o pozemok v záhrade rodinného domu, ktorý má od výstavby
rodinného domu v užívaní a má ho oplotený.
Mesto Gbely navrhuje cenu za usporiadanie pozemku vo výške 3,32 €/m2, rovnako ako tomu
bolo pri predchádzajúcich obdobných usporiadaniach pozemkov.
Príloha č. 1: mapka s vyznačením pozemku

Stanovisko komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci
Členovia komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci prerokovali predložený návrh na
svojom zasadnutí a odporúčajú poslancom MsZ v Gbeloch uvedený návrh schváliť.
Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali predložený návrh
na svojom zasadnutí a odporúčajú poslancom MsZ v Gbeloch uvedený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku registra E-KN, zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely,
parc. č. 6436/1, konkrétne diel „27“ o výmere 226 m2, novovytvorený pozemok reg. C-KN
parc. č. 751 záhrady o výmere 226 m2, podľa GP č. 34/2006 (vyhotovil dňa 7.10.2006 Ing.
Stanislav Začal, GEOZA, Gbely, overený Správou katastra Skalica pod č. 390/06 zo dňa

16.10.2006), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.,
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Okasu a manželky Jozefíny, rod.
Mundovej, Čsl. armády 1345, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.

V Gbeloch dňa 6.9.2016
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