
ZverejnenieZverejnenieZverejnenieZverejnenie    zámeruzámeruzámeruzámeru    

predaja nepredaja nepredaja nepredaja nehnuteľného majetku obce Veľká Čiernahnuteľného majetku obce Veľká Čiernahnuteľného majetku obce Veľká Čiernahnuteľného majetku obce Veľká Čierna,,,,    

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľana ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľana ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľana ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa    

                                                                                            

          Naša značka                             Dátum                                      Vybavuje  

          205/2013                                  30.5.2013                          Zuzana Martincová 

Obec Veľká Čierna Obec Veľká Čierna Obec Veľká Čierna Obec Veľká Čierna     na základe uznesenia Obecného zastuna základe uznesenia Obecného zastuna základe uznesenia Obecného zastuna základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2013 piteľstva č. 10/2013 piteľstva č. 10/2013 piteľstva č. 10/2013     vvvv    súlade s § 9a, ods. súlade s § 9a, ods. súlade s § 9a, ods. súlade s § 9a, ods. 

2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v    znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať 

obecný nehnuteľný majetok, aobecný nehnuteľný majetok, aobecný nehnuteľný majetok, aobecný nehnuteľný majetok, a    to:to:to:to:    

-         pozemok KN-E č.134, evidovaný na liste vlastníctva č. 541, katastrálne územie Ve ľká Čierna, vo výmere 85 m², druh 
a spôsob využitia pozemku: TTP,  

-         pozemok KN-E č.135/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 541, katastrálne územie Ve ľká Čierna, vo výmere 17m², druh 
a spôsob využitia pozemku: TTP 

-        pozemok KN-E č. 135/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 541, katastrálne územie Ve ľká Čierna, vo výmere 58m2, 
druh a spôsob využitia pozemku: TTP 

-          pozemok KN-E č 136/1, evidovaný na liste vlastníctva č. 541, katastrálne územie Ve ľká Čierna, vo výmere 9m2, druh 
a spôsob využitia pozemku: TTP 

-            pozemok KN-E č. 136/2, evidovaný na liste vlastníctva č.541, katastrálne územie Ve ľká Čierna, vo výmere 121m2, 
druh a spôsob využitia pozemku: TTP 

Všetky vyššie uvedené pozemky sú scelené geometrický m plánom č.47/2013 zo dňa 6.5.2013 do jednej parcely KN-C č. 
719/24.vo výmere 290m2, druh a spôsob využitia poze mku: TTP  

Budúcim nadobúdateľom  predmetných pozemkov má byť v súlade so žiadosťou : 

Karol Betinský, trvale bytom Veľká Čierna č.111, 015 01 Rajec, okres Žilina 

Cena za odpredaj predmetných pozemkov je  4,7 EURO/m2  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 29.5.2013, Uznesenie 
č.11/2013. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Obec Veľká Čierna uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné pozemky – KN-E č.134, KN-E č.135/1,KN-E č. 135/2, 
KN-E č. 136/1 a  KN-E č. 136/2 z dôvodu, že dané pozemky  prislúchajú k susediacemu pozemku  vo vlastníctve žiadateľa.  . 
Taktiež vzhľadom na  negatíva (zamokrená oblasť, vedenie plynovodného potrubia ,tesne vedľa regulačnej stanice plynu- 
ochranné pásmo a naviac sa jedná o zostatky parciel, ktoré sú rozdrobené) môžu slúžiť len ako odkladacie priestory ,prípadne 
dočasné úložné priestory, nie sú  vhodné pre stavebné účely, ani na iné efektívne využitie zo strany obce a naopak sú záťažou pre 
obec z hľadiska ich udržiavania . 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený: 

- na úradnej tabuli obce Veľká Čierna odo dňa 31.5.2013 

- na internetovej stránke www. obecvelkacierna.info odo dňa 31.5.2013 

                                        Vo Veľkej Čiernej  31.5.2013                                      Ing. Štefan Harant 

                                                                                                                               starosta obce 


