Uznesenie č. 34/2019
zo dňa 27.06.2019

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. S c h v a ľ u j e
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona čís. 138/1991
Zb. v platnom znení predaj pozemku v k.ú. Bobrovec, ktorý bol vytvorený geometrickým
plánom číslo 47 457 325 – 3/2019, vyhotovený – Sanmarko s.r.o., Belopotockého 3301/13,
031 01 Liptovský Mikuláš, úradne overeným Ing. Katarínou Gavlákovou za Okresný úrad Lipt.
Mikuláš, katastrálny odbor dňa 29.01.2019 pod číslom G1-44/2019 vytvorený z pozemku s parc.
číslom KN-E 1459/1 ostatné plochy o výmere 3615 m2, zapísaného na LV číslo 1511 ako diel
č. 1 v k.ú. Bobrovec - parcela KN-C číslo 1452/2 o výmere 25 m2, záhrada v celosti,
Františkovi Ruskovi, rod. Rusko, Bobrovec 625, Bobrovec, PSČ 032 21, SR, do vlastníctva
v podiele 1/1, za kúpnu cenu 1,00 eur (slovom jedno euro).
Zdôvodnenie: Jedná sa o pozemok vytvorený geometrickým plánom číslo 47 457 325 – 3/2019,
vyhotovený – Sanmarko s.r.o., Belopotockého 3301/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, úradne
overeným Ing. Katarínou Gavlákovou za Okresný úrad Lipt. Mikuláš, katastrálny odbor dňa
29.01.2019 pod číslom G1-44/2019 vytvorený z pozemku s parc. číslom KN-E 1459/1 ostatné
plochy o výmere 3615 m2, zapísaného na LV číslo 1511 ako diel č. 1 k.ú. Bobrovec - parcela
KN-C číslo 1452/2 o výmere 25 m2 záhrada vo vlastníctve obce Bobrovec. Parcela je situovaná
v oplotení žiadateľa a z tohto dôvodu predmetný pozemok je pre obec z hľadiska ďalšieho
rozvoja nevyužiteľný. Kúpna cena 25,- Kčs bola vyplatená Miestnemu národnému výboru
Bobrovec 11.IX.1969 za predzáhradku, platiteľ – príkazca: František Rusko a manželka,
čo žiadateľ preukázal dokladom o zaplatení.
Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovec schválilo predmetný odpredaj v súlade s § 9a ods.
8 písm.e) zákona čís. 138/1991 Zb. v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

B. K o n š t a t u j e , ž e
1.

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obec Bobrovec dňa
11.06.2019 (najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom)
zverejnila zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne prevod majetku trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer bol zverejnený
počas celej tejto doby.

2.

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení kupujúci František
Rusko, rod. Rusko, Bobrovec 625, Bobrovec, PSČ 032 21, SR, nie je osobou
vymedzenou v § 9a ods. 6 a 7.

Hlasovanie:
Volení poslanci OZ v Bobrovci:
Prítomní poslanci:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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7
7
0
0

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

