OBEC HRONSKÝ BEŇADIK
Mýtne námestie 445, 966 53 Hronský Beňadik
______________________________________________
Číslo spisu: OCÚ-HB-S2019/00118

V Hronskom Beňadiku, dňa 11. 06. 2019

Z v e r e j n e n i e z á m e r u č. 3/2019
previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obec Hronský Beňadik na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hronskom
Beňadiku č. 45/2019 zo dňa 17.05.2019, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer
previesť – predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Predmet prevodu – predaja:
 pozemok registra C KN parcelné číslo 758, druh pozemku trvalý trávny porast
o výmere 339 m²,
ktorý sa nachádza v obci Hronský Beňadik, okres Žarnovica, v. k. ú. Psiare, vedený Okresným
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 1372, v k. ú. Psiare ako vlastníctvo obce
Hronský Beňadik
Žiadateľ (budúci nadobúdateľ): Valéria Kabinová, rod. Valachová, Krivínska 93/48,
966 53 Hronský Beňadik
Dôvod hodný osobitného zreteľa majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku
za účelom udržiavania pozemku, ktorý žiadateľka dlhodobo udržiava čistením a kosením, aby
nebol zanedbaný. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, pre obec je
bezpredmetný, vyúsťuje do súkromných pozemkov, je to zvyšok násypného jarku, ktorý zostal
po kultivácii pôdy v sedemdesiatych rokoch. Pozemok bol neudržiavaný, zarastený šípkami,
černicami, agátmi, čo sa šírilo aj na susediace pozemky.
Kúpna cena: všeobecná hodnota pozemku 0,4240 €/m², t. j. za predmet prevodu 339 m²
celkom 143,74 €, slovom: jedenstoštyridsaťtri eur sedemdesiatštyri centov. Správny poplatok
za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude znášať
nadobúdateľ.
Spôsob zverejnenia zámeru: webové sídlo (internetová stránka) obce:
www.obechronskybenadik.sk a úradná tabuľa obce.
Doba zverejnenia zámeru: od 11.06.2019 do 28.06.2019 vrátane
Návrh na schválenie prevodu – predaja predmetného nehnuteľného majetku obce,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
bude predložený na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2019.

Ľubomír Krovina
starosta obce

