UZNESENIA

;;:-<

z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitelstva v Sládkovicove, ktoré sa konalo'
26.1.2011 o 17.00 hod. v zasadacke MsÚ Sládkovicovo
..

Uznesenie c. 161MZ-2011
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove súhlasí s kúpou novovytvoreného pozemk:u parc. c. ~
1812/28 zastavaná plocha vo výmere 38 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým:plánom C. 71/2011 z pôvodnej parc. C. 1812/22 zastavaná plocha v celkovej výmere 17876 m2, vedeného
na LV C. 2786 kú. Sládkovicovo v celosti od spolocnosti HP Real s.r.o., Hattalova 12,
Bratislava za cenu 6,60,- €/m2 t.j. 38 m2 x 6,60,- € = 250,80,-€.
Ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Orav'covi pripravit kúpnu zmluvu a predložit ju na
podpis p. primátorovi.
Termín: ihned

Uznesenie c. 17IMZ-2011
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove súhlasí s kúpou novovytvoreného pozemku parc. C.
763/6 zastavaná plocha vo výmere 8 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom C. 91/2011 z pôvodnej parc. registra E C. 871/2 orná pôda v celkovej výmere 562 m2, vedeného
na LV C. 2764 kú. Sládkovicovo v celosti od spolocnosti Zaninoni Logistic s.r.o., Košútska
1364 Sládkovicovo za cenu 6,60,- €/m2 = 8m2 x 6,60,- € = 52,80- €.
Ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripravit kúpnu zmluvu a predložit ju na
podpis p. primátorovi.
Termín: ihned

Uznesenie c. 18IMZ-2011
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove súhlasí s vysporiadaním nehnutelností formou
vydržania a vyplatením kúpnej ceny pre právnu nástupkynu nebohej Heleny Birkášovej rod.
Tóthovej naposledy bytom Sládkovicovo 242, Kláru Kapuczovú rod. Birkášovú, bytom Vávra
Šrobára 572/11 Šala nasledovne:
Ide o pozemok parc. C. 3010/2 zastavaná plocha vo výmere 14 m2 a parc. C. 3010/1 zastavaná
plocha vo výmere 92 m2, vedených na LV C. 1091 kú. Sládkovicovo v celosti. Právnej
nástupkyni sa vyplatí suma 6,60,- €/m2. t.j. 106 m2 x 6,60,- € = 699,60 €.
Ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripravit podklady k vydržaniu
nehnutelnosti, dorucit ich na príslušný notársky úrad a pripravit zmluvu o fmancnom
usporiadaní nehnutelnosti a predložit ju na podpis p. primátorovi.
Termín: ihned

Uznesenie c. 19IMZ-2011
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove súhlasí:
• s kúpou pozemku parc. c. 3538/77 orná pôda vo výmere 27 m2, vedeného na LV c.
1855 kú. Sládkovicovo v podiele 2/4. Pozemku parc. C. 3538/74 orná pôda vo
výmere 319 m2, vedeného na LV C. 3430 kú. Sládkovicovo v podiele 1/36.
Novovytvoreného pozemku parc. C. 3538/73 orná p-ôda vo výmere 605rri2, lq:orý bol. ,:
,,:'-c<
vytvorený geometrickým plánom C. 4-2/2010, úradne overeného dna 02.03.2010
z pozemku parc. registra E C. 915 orná pôda v celkovej výmere 3423 m2, vedeného na:
LV C. 2614 kú. Sládkovicovo v celosti od Ing. Antona Szabóa, bytom Z. Kodálya
1471 Sládkovicovo za cenu 3,30,- €/m2, t.j. 627,36 m2 x 3,30,- € = 2.070,29,- €
s kúpou novovytvoreného pozemku parc. C. 88/2 záhrada vo výmere 8;m:f.,ktorá bola
vytvorená geometrickým plánom C. 2-11/2010, úradne overeného dna 24;.f~:I.2010
z pôvodného pozemku parc. C. 88 záhrada v celkovej výmere 256 m2,ye<\leného na i
LV C. 774 kú. Sládkovicovo v celosti od Eriky Bernáthovej bytom Sládk~vicovo
;
Seredská 1358/15 za cenu 6,60,- €/m2, t.j. 8 m2 x 6,60,- € = 52,80,- € ::
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripravit kúpne zmluvy predložit na
podpis p. primátorovi.
Termín: ihned
•

Uznesenie c. 20IMZ-2011
Mestské zastupitelstvo schvaluje:
- uvolnený dvojizbový byt (c. bytu 3 ) na Fucikovej ul. C. 405/207 po Piši Otovi
pridelit Zuzane Vyhnalíkovej a manželovi, bytom Seredská 305, Sládkovicovo
- uvolnený jednoizbový byt po Mgr. Kataríne Baloghovej ( c.bytu 19) na Fucíkovej C.
404/207 pridelit Radovanovi Pišimu, bytom Cukrovar C. 226, Sládkovicovo
- uvolnený jednoizbový byt ( C. bytu 20) na Fucíkovej C. 405/207 po Kuki Mariánovi
pridelit Kataríne Polácekovej, bytom Cukrovarská C. 257, Sládkovicovo.
Mestské zastupitelstvo ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripravit nájomné
zmluvy a predložit primátorovi mesta na podpis.
Termín: ihned
Uznesenie c. 21IMZ-2011
Mestské zastupitelstvo v Sládkovicove súhlasí s vypracovaním Zmien a doplnkov C. 1
Územného plánu obce - mesta Sládkovicovo v nasledujúcom rozsahu:
A. Zmena vo funkcnom využívaní casti územia v centre mesta pri ulici Fucíkova parc.c. 2879, 2880, 2881, 2884, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891, 2894/2, 2894/3, 2899.
Podla zámeru tu má byt' situovaná komercná vybavenost (predajna spol. Tesco).
V schválenom ÚPNO je komercná vybavenost situovaná na vedlajších pozemkoch
s menšou výmerou v tej istej zóne- VI.
B. Zmena v n~vrhovanom funkcnom využívaní územia pre funkciu bývania - zámer
umiestnenia bytových domov v zóne l. pri ulici Fucíkova - parc.c.187 a 188.
C. Doplnenie záväznej casti ÚPN-O o zámery podla Návrhu energetickej koncepcie
mesta schválenej Mestským zastupitelstvom v Sládkovicove.
Ing. Anton Szabó
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