
 

UZNESENIE 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 13.05.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10.5 programu: Prenájom pozemkov -zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

parcela C-KN č.1145, parcela C-KN č.1146, parcela C-KN č.1147/1 , parcela C-KN č.1147/2, 

parcela C-KN č.1148 a prevádzková budova číslo súp. 2424, zapísané v LV č. 980,  kat. územie 

Valaská.  
__________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 29/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. Berie na vedomie žiadosť o prenájom FK Železiarne Podbrezová, a.s. Kolkáreň 58, 976 

81 Podbrezová 

 

II.SCHVAĽUJE     

 

A) Prebytočnosť majetku Obce Valaská Prenájom pozemkov a stavby:   

a) Parcela C-KN č.1145 o výmere 365 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

b) Parcela C-KN č.1146 o výmere 2641 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

c) Parcela C-KN č.1147/1  o výmere  13991 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

d) Parcela C-KN č.1147/2 o výmere 255 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

e) Parcela C-KN č.1148 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  

f) Stavba, druh: Prevádzková budova číslo súp. 2424 stojacej na parcele C-KN č.1148  

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 980 pre okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie 

Valaská, vedenom  katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno. 

   

B) 3/5 (slovom trojpätinovou ) väčšinou všetkých poslancov  

Zámer a spôsob prenájmu pozemkov a stavby:   

a) Parcela C-KN č.1145 o výmere 365 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

b) Parcela C-KN č.1146 o výmere 2641 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

c) Parcela C-KN č.1147/1  o výmere  13991 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

d) Parcela C-KN č.1147/2 o výmere 255 m2, druh pozemku: ostatné plochy  

e) Parcela C-KN č.1148 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

f) Stavba, druh: Prevádzková budova číslo súp. 2424 stojacej na parcele C-KN č.1148  

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 980 pre okres Brezno, obec Valaská, katastrálne územie 

Valaská, vedenom  katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno spoločnosti FK 

Železiarne Podbrezová a.s. so sídlom Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, IČO: 50 922 602, 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 1 €/rok. 

 

Vo Valaskej, dňa 15. 5. 2020 

 

 

        ..................................................... 

                             Mgr. Peter Jenča, v. r. 

                            Starosta Obce Valaská 



 


