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Borgarráð

       

Hólaberg 84 - Höfnun forkaupsréttar og undanþága frá aldursskilyrðum í þetta sinn

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að falla frá forkaupsrétti og að veita undanþágu frá 
aldursskilyrðum í þetta sinn, vegna sölu Þorbjargar Valdimarsdóttur, kt. 170954-3199 til 
Katrínar Cýrusdóttur, kt. 251064-2619 og Hjartar Cýrussonar, kt. 041161-2729 á 16,6666% 
eignarhlut í íbúð, merkt 01-02-13, fastanúmer 232-5735, ásamt stæði í bílgeymslu merkt 02 
B-14, að Hólabergi 84 í Reykjavík.

Greinargerð:

Reykjavíkurborg hefur verið boðið að neyta forkaupsréttar vegna sölu á 16,6666% eignarhlut 
í íbúð, merkt 01-02-13, fastanúmer 232-5735, ásamt stæði í bílgeymslu merkt 02 B-14, að 
Hólabergi 84 í Reykjavík. Um er að ræða tæplega 70 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi. Seljandi er 
Þorbjörg Valdimarsdóttir, kt. 170954-3199 og kaupendur eru Katrín Cýrusdóttir, kt. 
251064-2619 og Hjörtur Cýrusson, kt. 041161-2729. Katrín Cýrusdóttir og Hjörtur Cýrusson 
eiga nú samanlagt 83,3334% eignarhlut í íbúðinni, en munu eiga samanlagt 100% eignarhlut 
við þessi kaup falli Reykjavíkurborg frá forkaupsrétti. Kaupverð eignarhlutarins er kr. 
4.670.000,-. 

Sérskilmálar um úthlutun lóða til félaga og samtaka eldri borgara fyrir íbúðir Reykvíkinga 67 
ára og eldri, sem samþykktir voru á fundi borgarráðs þann 3. júlí 2008, gilda um Hólaberg 84. 
Samkvæmt skilmálunum á Reykjavíkurborg forkaupsrétt að íbúðum þar. Í skilmálunum er 
miðað við að kaupendur íbúða hafi náð 67 ára aldri, en heimilt er að gera undantekningu frá 
þessu ef ástæða þyki til. Kaupendur hafa ekki náð 67 ára aldri og uppfylla því ekki viðmið 
skilmálanna um aldur. Óskað er því eftir að borgarráð samþykki að veita undanþágu frá 
aldursskilyrðum í þetta sinn, auk þess að falla frá forkaupsrétti í þetta sinn, á grundvelli þess 
að um er að ræða sölu á 16,6666% eignarhlut til lögerfingja í kjölfar einkaskipta á dánarbúi.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Kaupsamningur, dags. 9. janúar 2018.
Sérskilmálar um úthlutun lóða til félaga og samtaka eldri borgara fyrir íbúðir Reykvíkinga 67 ára og eldri, 
samþykktir á fundi borgarráðs þann 3. júlí 2008.
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