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Vec:

Majetkovo – právne veci
Časť pozemku parc.č. E-KN 514/1 ostatná
plocha o výmere 2093m2 a to diel 9/ o
výmere 13m2, diel 10/ o výmere 5m2
a diel 11/ o výmere 20m2 ktorý sa vytvoril
geom.
plánom č. 36636029-33/2012
parc.č. C-KN 941/3 o výmere 13m2,
parc.č. C-KN 941/5 o výmere 5m2, parc.č.
C-KN 941/9 o výmere 20m2.

Na vedomie:

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.06.2012

Obsah:
Obec je vlastníkom E-KN parc.č. 514/1 – ostatná plocha o výmere 2093m2 Jedná sa
o plochu miestna komunikácia, a plochu priľahlú k miestnej komunikácii v osade u Kuricou
popred rodinný dom č.137 p..Jána Dubovana.
O kúpu časti tohto pozemku, ktorá časť je identifikovaná geom. plánom č. 3663602933/2012 (Vyhotoviteľ Ing. Beata Mešťanová, autorizovaný geodet a kartograf) ako diel 9/
o výmere 13m2, diel 10/ o výmere 5m2 a diel 11/ o výmere 20m2 ktorým sa má vytvoriť
nová C-KN parc.č. 941/3 záhrada, C-KN parc.č. 941/5, a parc.č.941/9 – zastavaná plocha,
prejavil záujem Ján Dubovan nar. 03.11.1941, bytom J. Hollého č. 447/13, 965 01 Žiar nad
Hronom, s odôvodnením, že predmetné časti pozemku, ktoré užíval a ktoré nadobudol na
základe dedičských konaní zistil, že nehnuteľnosť ktorú užíva a ktorú v takom stave ako je
znázornená v geometrickom pláne užívali i jeho právni predchodcovia od r. 1954, zasahuje
plochou 38m2 do parcely E-KN č. 514/1, ktorá je vedená na LV č. 983, ktorej vlastníkom je
obec a má záujem si tieto parcely odkúpiť.
Obec navrhuje z hore uvedeného dôvodu predmetné pozemky na predaj jemu, pretože by
boli splnené podmienky pre predaj priamym predajom (§ 9a Zák.o majetku obcí – priľahlá
plocha k pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve občana.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje toto uznesenie:
Nehnuteľný majetok – časť pozemku parc.č. E-KN 314/1 o výmere 2093 m2 vo vlastníctve
obce, ktorá je identifikovaná geom. plánom č. 36636029-33/2012 (Vyhotoviteľ Ing. Beata
Mešťanová, autorizovaný geodet a kartograf) ako diel 9/ o výmere 13 m2, ktorým sa má
vytvoriť nová C-KN parc.č. 941/3 záhrada, diel 10/ o výmere 5m2 ktorým sa má vytvoriť CKN parc.č. 941/5 zastavaná plocha a diel 11/ o výmere 20m2, ktorým sa má vytvoriť C-KN
parc.č. 941/9 zastavaná plocha je prebytočným majetkom obce. Obec má záujem ho
predať a to priamym predajom za cenu 3.-€/m2.
Ján Kubík
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