
Zverejnenie zámeru

Obec Zlaté

So sídlom: Obecný úrad Zlaté 17, 086 01

I O:00 322Č  750

Zastúpená starostkou obce Mgr. Máriou Ontkaninovou

Zverej uje vň  súlade s §9a) ods.8 písm.e) zákona .  138/1991 Zb. vč  platnom znení 
a uznesením Obecného zastupite stva v Zlatom .26/2014  zo d a  4.6.2014ľ č ň

Zámer

Odpreda  majetok obce: nehnute ný majetok vť ľ  k.ú. Zlaté a to:  parcelu CKN 677 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 91m2 v zastavanom území obce    pre žiadate a:  Miche ová  ľ ľ
Bibiána, Hertník 33, 086 42, za cenu  2,00 eur/m2.

 Podmienky  odpredaja:

1/  Z parcely CKN 676   vo vlastníctve Bibiány Miche ovej    geometrickým plánom .   ľ č
36494429-II/2014 od lenenú   parcelu   CKN 676/3 oč  výmere 36m2  odpreda       ako ť
prístupovú cestu vlastníkovi rodinného domu súp. .  102.č

2/ Na parcely CKN 676/1 a 676/3 zriadi  vecné bremeno spo ívajúce vť č  práve nerušeného 
prístupu na nehnute nosti pri pravidelnej údržbe aľ  opravách vodovodného potrubia 
a v povinnosti  vlastníkov nerealizova  na uvedených parcelách stavbu spojenú so zemou ť
pevným základom. 

3/Vecné bremeno sa zria uje bezodplatne. ď

Dôvod osobitého zrete a:ľ

Pani  Bibiána Miche ová  požiadala d a 28.11.2013 Obec Zlaté oľ ň  odkúpenie parcely CKN 
677 susediacej v tesnej blízkosti s rodinným domom súp. .  100 zč  dôvodu výstavby 
vodovodnej prípojky a žumpy. Pretože cez parcelu, na ktorej stojí rodinný dom prechádza 
vodovodné potrubie z dôvodu zachovania ochranných pásiem žumpa má by  postavená na ť
parcele CKN 677. 

 Parcela CKN 677 je pre obec nevyužite ná. Prevodom majetku obce sa prispeje ľ
k zosúladeniu vlastníctva pozemkov a ú elnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov č
s oh adom na umiestnenie stavieb rodinných domov aľ  rozmery pozemkov.  

O prevode nehnute nosti – predaja pozemku bude Obecné zastupite stvo vľ ľ  Zlatom rokova  ť
v auguste 2014. O prevode majetku z dôvodu hodného osobitého zrete a je potrebné ľ
rozhodnutie obecného zastupite stva prijaté trojpätinovou vä šinou všetkých poslancov. ľ č

De  zverejnenia:  10.6.2014ň

Mgr. Mária Ontkaninová
                                                    starostka obce  


