Obec Liešťany
So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany
IČO: 00318230
Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 77/2019 zo dňa 28.októbra
2018
zámer odpredať majetok obce Liešťany:
nehnuteľný majetok - pozemok KN-C parc. číslo 117/1, záhrada o výmere 476 m2 v k.ú.
Lomnica, pre žiadateľku o kúpu pani Emíliu Bugárovú trvale bytom Liešťany č. 244
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
pani Emília Bugárová je spoluvlastníčkou pozemku KN-C par. číslo 117/2 o výmere 400 m2
v k. ú. Lomnica na ktorom na základe stavebného povolenia z roku 1987 postavila so svojím
manželom rodinný dom. K uvedenému pozemku prilieha pozemok KN-C par. číslo 117/1,
ktorý žiadateľka užíva od roku 1987, kedy na vedľajšom pozemku zrealizovala výstavbu
rodinného domu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 117/1 prilieha
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky o kúpu pani Emílie Bugárovej, trvale bytom Liešťany
č. 244 a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko k uvedenému pozemku nie je samostatný
prístup. Pozemok sa odpredá vlastníčke rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok
nachádza. Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným
pozemkom v jej spoluvlastníctve.
Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom,
schváleným OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 m2.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce:
www.liestany.sk a elektronickej úradnej tabuli obce Liešťany.
O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného
zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
V Liešťanoch dňa 28.10.2019

..............................
Ľubomír Noska
starosta obce
Zverejnené dňa : 31.10.2019
Zvesené dňa :

