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ZÁMER NA PREDAJ MAJETKU OBCE TORYSA

Obec Torysa, v zastúpení starostom Jozefom Stedinom, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer na predaj
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
Nehnuteľnosti:
a) stavba so súpisným číslom 437, postavená na pozemku KN – C parcelné číslo 293/217, k.ú.
Torysa;
b) pozemok KN – C parcelné číslo 293/217, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 758 m2, k.ú. Torysa;
c) pozemok KN – C parcelné číslo 293/374, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 235 m2, k.ú. Torysa;
to všetko zapísané na liste vlastníctva č. 1440, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov,
katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec Torysa, katastrálne územie Torysa.

Kupujúci:
VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 082 76 Torysa 28, SR, IČO: 31 687 36
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 1613/P
menom ktorej koná: Ľubomír Hovančík, konateľ spoločnosti.
Celková cena za predaj nehnuteľností uvedených pod písm. a), b), c) je stanovená na sumu vo
výške 772.711,05,- EUR (slovom: sedemstosedemdesiatdvatisícsedemstojedenásť eur päť centov).
Náklady spojené s uhradením správneho poplatku spojeného s katastrálnym konaním o návrh na vklad
vlastníckeho práva bude znášať kupujúci v plnom rozsahu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že týmto predajom sa zabezpečí využívanie
telocvične pre verejnoprospešný účel - výučbu Základnou školou s materskou školou Torysa.
Zámer previesť predmetnú nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Torysa z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Torysa, uznesením č. 11/2022/6.1 zo
dňa 26.05.2022.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Predaj nehnuteľností
bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva.

V Toryse, 02.08.2022
Ing. Jozef STEDINA, v.r.

starosta obce

