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Bendroves strategijoje buvo numatlta, kad 2017 metais bus igyvendinti sekantys strateginiai
uZdaviniai:
1. Nebaigto statyti prekybos ir paslaugq komplekso (turto)o adresu Siauliq B. 30, Kaune

-

pardavimas.
Viesinant Sio turto pardavim4 buvo skelbiama informacija ant parduodamo pastato, per
Ziniasklaidos priemones ir internetinej e svetainej e,,www. aruodas. lt".
AtsiZvelgiant i tai, kad parduodamas bendroves tuftas yra specifinis, dideles apimties ir verlds,
tokio turto pardavimas nera greitai igyvendinamas, todel jis dar nera parduotas.

2" Suformuoti apie 6520 kv.m Zemds sklyp4, adresu M.K. iiurlionio g" 25B., Kaune,
turgavietds rekonstrukcijai lykdyti.
Kauno miesto savivaldybes administracrla informavo UAB ,,Stoties turgus", kad Kauno miesto
savivaldybes administractla, atlikusi tam tikrus teisinius veiksmus, suformuos turgavietei
M.K.iiurlionio g. 25B, Kaune, reikaling4 Zemes sklyp4. Tadiau, Siai dienai Kauno miesto
savivaldybes administracija dar nesuformavo Zemds sklypo M.K.eiurlionio g. 258, Kaune.
3.

Suprojektuoti turgavietg ir gauti statybos leidim4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas nesuformuotas,
todel ir turgavietes rekonstrukcijos projektas neparengtas, statybos leidimas negautas.

4.

Atlikti statybos darbus.
Statybos darbai nepradeti.

5.

Sudaryti susitarimus su partneriais d6l bendrq puriungq i5lystant rajono infrastruktur4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstiukcijai reikalingas Zemes sklypas nesuformuotas,
turgavietes rekonstrukcijos projektas neparengtas, todel , neatlikus Siq minetq pirminiq darbq,
derybos su partneriais del bendrq pastangq i5vystant rajono infrastrukturEyra atidetos velesniam
laikotarpiui.

UAB ,,Stoties turgus", atsiZvelgdama i S{ ,,Kauno planas" parengtus pasiulymus del turgavietes
rekonstrukcijos ir Zemes sklypo suformavimo,2OlT 0612 d. nuosavybes teise isigyjo Siauliq g,
48, Kaune esantiZemes sklyp4 su jame esandiais statiniais. Sio Zemes sklypo isigyjimas Zenkliai
palengvins turgavietes rekonstrukcijos igyvendinim4.
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