OZNÁMENIE
o zámere Obce Povrazník predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z
dôvodov hodných osobitného zreteľa
Obec Povrazník v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Obce Povrazník
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Povrazník má zámer predať nehnuteľný majetok:
 Časť pozemku v registri C KN parcela č. 180/6 a to 13m2 z celkovej výmery pozemku 1086m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá bude odčlenená ako novovytvorená parcela z parcely C
KN 180/6 na náklady kupujúceho . Parcela č. C KN 180/6 o výmere 1086 m2 je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská
Bystrica, pre Obec Povrazník, katastrálne územie Povrazník,
do výlučného vlastníctva žiadateľa Juraja Fekiača ml. , trvale bytom : Povrazník 10, 976 55 Povrazník
pošta Ľubietová , SR, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Povrazník považuje:
skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ vzhľadom na
rôznorodý tvar pozemku zarovnal pri oplotení v línii tak , aby bol možný prístup automobilom na
pozemok žiadateľa .
Situačná mapka je súčasťou zverejnenia.
Výška kúpnej ceny:
Výška kúpnej ceny bude stanovená poslancami OZ najmenej však za cenu obvyklú v mieste a čase.
Kupujúci je povinný uhradiť náklady na zhotovenie GP , vklad do katastra, prípadne iné vzniknuté
náklady spojené s predajom.
Poznámka:
Zámer na predaj bol predložený a schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 16.9..2019.
Doba zverejnenia: 25.9.2019 – 31.10.2019
Spôsob zverejnenia:
Web stránka obce: www..povraznik.sk
Úradná tabuľa Obce Povrazník pri Obecnom úrade v Povrazníku.
V Povrazníku, dňa 24.9.2019

Ivona Patrášová
starostka obce

