Obec Malé Kršteňany, č. 105, 958 03 Malé Kršteňany

Zverejnenie zámeru
prevodu majetku obce priamou kúpou
1) Obec Malé Kršteňany v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle Uznesenia VIII./1./e z VIII. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce v Malých
Kršteňanoch dňa 23. 09. 2020, schválila žiadosť p. Ing. Jozefa Hrčku, nar.: ......................., trvale bytom
Horská 1296/13 , 958 06 Partizánske, občan SR, a žiadosť p. Ing. Rudolfa Mihaleje, nar.: .......... , trvale
bytom Malé Kršteňany 323, 958 03, občan SR na priamu kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcich sa vo
vlastníctve Obce Malé Kršteňany , zastúpená starostkou obce Evou Mešinovou, nar. 28. 3. 1966,
so sídlom: Malé Kršteňany č. 105, 958 03 Malé Kršteňany, SR, IČO: 310735, o ktorom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch jednohlasne

2) Predmetom priamej kúpy je nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 321, vedenom na Okresnom úrade
Partizánske, katastrálny odbor, obec Malé Kršteňany, katastrálne územie: Malé Kršteňany, označený ako parcela
registra ,,C" parc. č 1682/2, druh pozemku: zast. pl., o celkovej výmere 284 m2, ktorá bola geometrickým plánom
zo dňa 18. 10. 2020 pod číslom 72/2020 rozdelená na parcelu č. 1682/4 vo výmere 39 m2 v prospech
kupujúceho p. Ing. Jozefa Hrčku, nar.: ..................... bytom Horská 1296/13, 958 01 a na parcelu 1682/5 vo
výmere 85 m2 v prospech p. Ing. Rudolfa Mihaleje, nar. 09. 04. 1984, trvale bytom č. 323, 958 03 Malé
Kršteňany, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu každý v 1/1-ine. Časť z pôvodnej parcely č. 1682/2 vo výmere
160 m2 zostáva v majetku obce.

3) Dôvod predaja spočíva v tom, že pozemok patriaci obci je susediaci s pozemkami žiadateľov, odkúpením
týchto častí si mierne rozšíria svoje pozemky, ale hlavne sa o túto časť pozemku postarajú čo sa týka udržiavania
čistoty a poriadku, nakoľko sa tu delia katastre a občania z katastra Partizánske to využívajú na vypaľovanie
odpadu a chovanie veľkého počtu hydiny na malej ploche, čo má za následok zvýšený hluk a neznesiteľný
zápach. Obci táto časť už dávno neslúži ako prechodová cesta k pozemkom, nakoľko každý občan z radovej
výstavby má z tejto parcele prihradene a je to zatarasené betónovým múrom, čiže tento pás z parcely nevedie
nikam.

4) Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená dohodou na sumu 4 Eur za m2 (slovom: štyri eura), t. j. za
kúpnu cenu celkom za 39 m2 vo výške 156,- Eur (slovom: stopäťdesiatšesť eur ) a za 85 m2 cena celkom
340 Eur m2(slovom: tristoštyridsať eur )

5) Predávajúca Obec Malé Kršteňany, zastúpená starostkou obce Evou Mešinovou, nar. 28. 3. , so sídlom:
Malé Kršteňany č. 105, 958 03 Malé Kršteňany, SR, IČO: 310735 prehlasuje, že kupujúci p. Ing. Jozef Hrčka, ,
nar.: ......................., trvale bytom Horská 1296/13 , 958 06 Partizánske, a p. Ing. Rudolf Mihaleje, nar.: ........,
trvale bytom Malé Kršteňany 323, 958 03, nie sú osobami blízkymi v zmysle § 9a ods. 6 písm. g) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.malekrstenany.ocu.sk dňa 24. 11. 2020 na informačnej
tabuli obce dňa 24. 11. 2020
Doba zverejnenia: od 24. 11.. 2020 do 09. 12. 2020 vrátane.

V Malých Kršteňanoch, dňa 24. 11. 2020

V Malých Kršteňanoch, dňa 24. 11. 2020

Eva Mešinová- starostka obce

