OBEC

VELUŠOVCE

Obecný úrad č. 181, 955 01 Velušovce
___________________________________________________________________________
Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Obec Velušovce
so sídlom: Velušovce 181, 955 01 Velušovce
IČO: 00800112
zastúpená starostom Ing. Rastislavom Zemánikom
Zverejňuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením obecného zastupiteľstva obce
Velušovce č. 246/20 zo dňa 9.3.2018
ZÁMER
predaja majetku obce
a to pozemok v intraviláne obce Velušovce vedený na LV č. 351, k.ú. Velušovce, parcela typu
C č. 623/3, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2 za sumu 80€.
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Obec Velušovce je výhradným vlastníkom pozemku v intraviláne obce Velušovce vedený na
LV č. 351, k.ú. Velušovce, parcela typu C č. 623/3, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 40m2. Dňa 22.2.2018 Veronika Klenková, bytom Velušovce 255 podala
na obecný úrad vo Velušovciach žiadosť o odpredaj uvedenej parcely z dôvodu, že pozemok
je priľahlý k jej pozemku parcely registra C číslo 615/6, druh pozemku záhrada evidovaný na
LV č. 967. Pani Veronika Klenková má záujem ohradiť si svoj pozemok a dodržať líniu
oplotenia ulice a pozemok vo vlastníctve obce Velušovce jej to neumožňuje. O predmetný
pozemok sa stará veľa rokov a udržuje ho na svoje náklady.
Uvedenú parcelu obec Velušovce nevyužíva a ani nemá zámer na jej využitie. Parcela je
priľahlá k parcelám žiadateľky a žiadateľka sa o túto parcelu stará veľa rokov.
Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach vybralo ako najvhodnejšie a najefektívnejšie využitie
parcely typu C číslo 623/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2 jej odpredaj pani
Veronike Klenkovej bytom Velušovce 255 za sumu 80€. Náklady na zmluvu a zápis do
katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Tento zámer bude zverejnený minimálne 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku
obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:
www.velusovce.sk. O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné
rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dátum zverejnenia: 26.3.2018

Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce Velušovce

