Návrh UZNESENIA
z 12. riadneho rokovania
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 18. novembra 2020
__________________________________________________________________________
K bodu 8.4 programu: Žiadosť Radoslava Krbilu a Jozefa Krbyľu o odkúpenie pozemku
C-KN č. 1440/1, druh pozemku: záhrada o výmere 424 m2v celosti vo vlastníctve obce
Valaská
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 94/2020
Obecného zastupiteľstva Obce Valaská
I. 1. Berie na vedomie žiadosť Radoslava Krbilu a Jozefa Krbyľu, Partizánska cesta
529/14, 976 46 Valaská, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská:
 C-KN, parc. č. 1440/1 o výmere 424 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská, ,
vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980
v prospech obce Valaská v celosti.
II. Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská
 C-KN, parc. č. 1440/1 o výmere 424 m², druh pozemku – záhrada, v k.ú Valaská,
vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 980
v prospech obce Valaská v celosti.
za prebytočný.
III. SCHVAĽUJE trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
 predaj pozemku parcela C-KN č. 1440/1, druh pozemku: záhrada o výmere 424 m2
v celosti vo vlastníctve obce Valaská, zapísaného v LV č. 980 pre Okres Brezno, obec Valaská,
kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a ods. 8 písm. e) č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, žiadateľom Radoslavovi Krbilovi a Jozefovi Krbyľovi,
Partizánska cesta 529/14, 976 46 Valaská. Dôvodom osobitného zreteľa pre predaj je ten, že sa
jedná o pozemok, ktorý žiadatelia využívajú ako dvor ich rodinného domu. Uvedený pozemok
je užívaný od roku 1974 v dobrej viere, že je vlastníctvom žiadateľov a je riadne oplotený.
V minulosti poskytli vlastníci pozemok o výmere 100 m² obci bez nároku náhrady.
Vysporiadanie majetkových vzťahov s obcou.
Kúpna cena: 3,-Eur/m2, cena celkom 1272,- Eur.
za podmienky:
 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci.
Vo Valaskej, dňa 20. novembra 2020
.....................................................
Mgr. Peter Jenča
starosta Obce Valaská

