OBEC PRIBYLINA
OBECNÝ ÚRAD

OZNÁMENIE

Obec Pribylina oznamuje zámer zameniť majetok obce v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení:
I. konštatuje , že

ide o zámer prevodu pozemkov nízkej výmery za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov, kde je potrebné zameniť pozemok vo vlastníctve Obce
Pribylina a to parcela č. KN-C 11054/2 ostatné plochy o výmere 12 m2, za pozemok
vo vlastníctve Jána Gajdoša a Jany Zaťkovej, Pribylina, Tatranská ulica 524/38,
pare.č.KN-C 4571/1, zastavaná plocha o výmere 6 m2 , aby sa zabezpečil súlad
skutkového a právneho stavu. Ide teda o prípad zámeny niekoľkých m2 pozemku,
ktoré je účelné len pre konkrétneho záujemcu a preto nemá zmysel vykonávať prevod
uvedeného majetku obce dražbou alebo obchodnou verejnou súťažou,
vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti využitia predmetnej nehnuteľnosti jedná sa o
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
II schvaľuje

zámer zámeny a predaja nehnuteľností v katastrálnom území Pribylina a to pozemok vo
vlastníctve Obce Pribylina a to parcela č. KN-C 11054/2 ostatné plochy o výmere 12 m2, za
pozemok vo vlastníctve Jána Gajdoša a Jany Zaťkovej, Pribylina, Tatranská ulica 524/38,
pare.č. KN-C 4571/1, zastavaná plocha o výmere 6 m2 podľa geometrického plánu č.
44026595 - 130/2019 zo dňa 09.01.2020, ktorý vyhotovil GEODET-KA, Gazdovská 972/2,
Liptovský Mikuláš, s finančným doplatkom rozdielu 6 m2 za cenu určenú znaleckým
posudkom 12,10 €/m2.

Zámer zameniť a predať majetok obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pribyline
dňa 21.04.2020 uznesením č. 6/2020.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prenájmu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce: www.pribylina.sk

n JÚN 2020
Deň zverejnenia:..........................
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starosta obce
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