
O B E C    Orovnica
     Obecný úrad č. 96, 966 52  Orovnica

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce 
z     dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec  Orovnica,  zastúpená  Mgr.  Katarínou  Forgáčovou,  starostkou  obce  v súlade
s Uznesením  Obecného  zastupiteľstva  v Orovnici  č.  23/2018 zo dňa  01.06.2018
a v zmysle  ustanovenia § 9 ods.  2 písm.  a) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku  obcí
v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prevodu  vlastníctva  nehnuteľného
majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e),
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  priamy predaj
častí  pozemku zapísaného  v Okresnom  úrade  Žarnovica  –  katastrálny  odbor  pre  k.  ú.
Orovnica  na  liste  vlastníctva  obce  č.  1481  ako E  KN parcela  č.  200/11,  ostatná  plocha
o celkovej  výmere 1207m²  vo vlastníctve  obce  Orovnica  v podiele  1/1  k dvorovej  ploche
a k stavbe „Rodinný dom s. č. 41“ o výmere 61m².
Tieto  časti  pozemkov  k predaju  sú  identifikované  geometrickým  plánom
č. 12606103-36/2017 zo dňa 01.07.2017, ktorý vyhotovil Juraj Peniažka, autorizačne overil
Ing.  Martin  Grman,  dňa  01.07.2017,  úradne overil  Okresný úrad  Žarnovica  – katastrálny
odbor, dňa 06.07.2017 pod č. 244/2017 a to ako:
- DIEL 3 pričlenený  k C KN parcele  č.  715,  o výmere  4m²,  zastavané plochy a nádvoria

odčlenený od E KN parcela č. 200/11  
- DIEL 4 pričlenený k C KN parcele č. 716/1, o výmere 57m², zastavané plochy a nádvoria

odčlenený od E KN parcela č. 200/11  
pre žiadateľa Peter Škvarka, 966 52  Orovnica v podiele 1/1. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné pozemky sú časťou
zastavané pod stavbou „Rodinný dom s. č. 41“ a časť tvorí dvorovú plochu k uvedenej stavbe,
ktorá  svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný  celok  so  stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa.
Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ.
Obecné  zastupiteľstvo  rozhodne  o odpredaji  predmetného  nehnuteľného  majetku  obce
po zverejnení tohto zámeru previesť tento majetok (pozemky) z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení  neskorších  predpisov  najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním  prevodu  obecným
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a webovom sídle (internetovej stránke) obce, pričom zámer
musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 V Orovnici, dňa 01.06.2018

     Mgr. Katarína Forgáčová
 starostka obce

Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  a  na  webovom  sídle  (internetovej  stránke)  obce
www.orovnica.eu od  04.06.2018 do 19.06.2018 vrátane.

http://www.orovnica.eu/

