OZNÁMENIE
o zámere Mesta Vrútky zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne
Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mesto Vrútky má zámer zameniť nehnuteľný majetok:
- pozemok novovzniknutá p. č. KN C 83/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, tak
ako je uvedené v geometrickom pláne č. 6/2019 vyhotovenom Bc. Róbert Lettrich, Horné
Rakovce 12, Turčianske Teplice, ktorý vznikol z pozemku p. č. KN C 83/1 zapísaného na liste
vlastníctva č. 1876, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vrútky, ktorého je výlučným
vlastníkom Mesto Vrútky, zastúpené štatutárom Mgr. Branislavom Zacharidesom, primátorom
mesta, so sídlom Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 00647209
- za pozemok novovzniknutá p. č. KN C 85/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, tak
ako je uvedené v geometrickom pláne č. 6/2019 vyhotovenom Bc. Róbert Lettrich, Horné
Rakovce 12, Turčianske Teplice, ktorý vznikol z pozemku p. č. KN C 85/7, tak ako je to zapísané
na liste vlastníctva č. 945, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vrútky, ktorého sú vlastníci
v BSM - Potenga Ladislav, s manželkou Potengová Gabriela

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia ods. 8 písm. e) - zámena
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Vrútky
považuje:
Manželia Potengovci vlastnia pozemok, ktorý je súčasťou miestnej komunikácie Langov Dvor,
Mesto Vrútky vlastní pozemok susediaci s pozemkom manželov Potengovcov, kde by zrealizovali
spoločné oplotenie pozemkov. Zámena oboch pozemkov je pre obe strany výhodná a prispeje
k ďalšiemu vysporiadaniu miestnych komunikácií vo Vrútkach.

Doba zverejnenia: od 29.03.2019
Spôsob zverejnenia: webová stránka mesta , úradná tabuľa mesta

Vo Vrútkach, dňa 29.03.20197
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
v.r.

