
Obec Povrazník,  PSČ 976 55, Povrazník č.22
                                                                                               

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Povrazník,
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 Obec  Povrazník  na  základe  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  č.  4  –  13/2015,  v súlade
s § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
predať obecný nehnuteľný majetok, a to:
 novovzniknutú parcelu č. KN-C 181/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 na zá-
klade osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Povrazník.

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

        Michal Kantor, Povrazník 6, 976 55 Povrazník

 Cena  bola stanovená na 10 eur/m2 a schválená Obecným zastupiteľstvom v Povrazníku pod
č.4—13/2015.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Povrazník uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dô-
vodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadateľ je vlastník novostav-
by rodinného domu a parcela 181/3 bude slúžiť na vybudovanie oporného múru. Kupujúci nie
je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Povrazník odo dňa 16.12. 2015

- na internetovej stránke www.povrazník.sk odo dňa 16.12 2015

Zverejnené 16.12.2015

S pozdravom                                                                          ––––––––––––––––––––-
Ivan Kováč starosta obce

http://www.lietavskalucka.sk/
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