Usporiadanie pozemku pod garážou na ulici Mládeže
Dňa 26.2.2016 podal na Mestský úrad v Gbeloch pán Ondrej Džima, Záhumenice 1374,
Gbely návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je pozemok, zapísaný v LV č.
2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 3164 zast. pl. o výmere 24 m2 v celosti. Na uvedenom
pozemku má postavenú od roku 1973 garáž na ul. Mládeže v Gbeloch. Jedná sa
o usporiadanie pozemku pod jednou z existujúcich radových garáží na ulici Mládeže oproti
MŠ Gbely.
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
Usporiadanie pozemkov na ulici Mirka Nešpora
Dňa 26.2.2016 podali na Mestský úrad v Gbeloch Marián Caletka a manž. Božena, rod.
Krňová, Mirka Nešpora 601/54, Gbely návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom
ktorej sú časti pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 995 –
diel „10“ o výmere 18 m2, parc. č. 996 – diel „12“ o výmere 14 m2, parc.č. 2873/1 – diel „15“
o výmere 24 m2, ktoré sa včleňujú do novoutvorených parc.č. 2864/2 zast. pl. o výmere 32
m2, parc.č. 2873/3

zast. pl. o výmere 24 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo dňa

10.11.2015 (vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely) a to v súvislosti s majetkovoprávnym
vysporiadaním pozemkov pri rodinnom dome s.č. 601 na ulici Mirka Nešpora. Susedný
pozemok, ktorý prislúcha k rodinnému domu je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Caletkových.
Mesto Gbely navrhuje cenu za usporiadanie pozemkov vo výške 3,32 €/m2, rovnako ako tomu
bolo pri predchádzajúcich obdobných usporiadaniach pozemkov.
Príloha č. 2: mapka s vyznačením pozemkov
Usporiadanie pozemkov na ulici Mirka Nešpora
Dňa 26.2.2016 podala na Mestský úrad v Gbeloch Božena Caletková, rod. Krňová, Mirka
Nešpora 601/54, Gbely návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú časti
pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 995 – diel „11“
o výmere 8 m2, parc. č. 996 – diel „13“ o výmere 22 m2, ktoré sa včleňujú do novoutvoreného
parc.č. 2864/3 zast. pl. o výmere 30 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo dňa 10.11.2015
(vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely) a to v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním

pozemkov pri rodinnom dome s.č. 599 na ulici Mirka Nešpora. Susedný pozemok, ktorý
prislúcha k rodinnému domu je vo výlučnom vlastníctve pani Caletkovej.
Mesto Gbely navrhuje cenu za usporiadanie pozemkov vo výške 3,32 €/m 2, rovnako ako tomu
bolo pri predchádzajúcich obdobných usporiadaniach pozemkov.
Príloha č. 2: mapka s vyznačením pozemkov

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

Návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3164 zast. pl. o výmere 24 m2 v celosti, zapísaného
v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v z.n.p. Ondrejovi Džimovi, Záhumenice 1374, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 995 –
diel „10“ o výmere 18 m2, parc. č. 996 – diel „12“ o výmere 14 m2, parc.č. 2873/1 – diel „15“
o výmere 24 m2, ktoré sa včleňujú do novoutvorených parc.č. 2864/2 zast. pl. o výmere 32
m2, parc.č. 2873/3

zast. pl. o výmere 24 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo dňa

10.11.2015 (vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. Mariánovi Caletkovi a manž. Božene, rod. Krňovej,
Mirka Nešpora 601/54, Gbely za cenu 3,32 €/m2.

MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 995 –
diel „11“ o výmere 8 m2, parc. č. 996 – diel „13“ o výmere 22 m2, ktoré sa včleňujú do
novoutvoreného parc.č. 2864/3 zast. pl. o výmere 30 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo
dňa 10.11.2015 (vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. Božene Caletkovej, rod. Krňovej, Mirka Nešpora
601/54, Gbely za cenu 3,32 €/m2.

V Gbeloch dňa 7.3.2016
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