Zverejnenie zámeru
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Dolný Lieskov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Obec Dolný Lieskov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer
prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku obce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lieskov najmenej
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Dolný Lieskov má zámer zameniť nehnuteľný majetok:
- pozemky vo vlastníctve obce Dolný Lieskov: parcelu KNC 565/1, lesný pozemok
vo výmere 859 m2 a KNC 565/2, lesný pozemok vo výmere 668 m2, evidované na
LV č. 1, v evidencii na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor katastrálny v
prospech SR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8, 975 66
Banská Bystrica, za pozemok p.č. KNC 564/2, ostatné plochy vo výmere 668 m2,
evidovaný na LV č. 426 vo vlastníctve SR – LESY SR, vedeného na Okresného
úradu v Považskej Bystrici, odbor katastrálny, za účelom rozšírenia miestneho
cintorína v k.ú. Tŕstie.
Pozemky v majetku obce evidované ako p.č. KNC 565/1 a KNC 565/2, sú pre obec
nevyužiteľné, z hľadiska ich umiestnenia, nakoľko nie je možné ani na jednom z nich
realizovať rozšírenie miestneho cintorína, keďže sú z hľadiska ich umiestnenia
nevhodné. Pozemok vo vlastníctve SR LESY Slovenskej republiky š.p. je jediným
pozemkom, o ktorý môže byť miestny cintorín rozšírený a bude naň prístup jak
zo štátnej cesty, tak i priamo z terajšieho miestneho cintorína a skutočnosťou je, že na
terajšom cintoríne je už vybudovaný aj Dom smútku.
Hodnota pozemkov zamieňaných nehnuteľnosti je na základe Znaleckých posudkov
je vyrovnaná a pozemky sa z uvedených dôvodov, zamieňajú bez finančného
vyrovnania.
Uvedené dôvody sú hodné osobitného zreteľa a zámena vyššie uvedeného
nehnuteľného majetku obce - pozemkov týmto spôsobom boli schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 8.3.2017, uznesením č. 14/2017. Pri rozhodovaní o zámere
prevodu – zámene pozemkov boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.
Návrh na zámenu pozemkov bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Doba zverejnenia – 4.4.2017 do 20.4.2017.
Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.dolnýlieskov.sk , úradná tabuľa
Obce Dolný Lieskov.
V Dolnom Lieskove, dňa 3.4.2017
Ján KRIŽAN
starosta obce v.r.

