Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Veľké Uherce oznamuje zámer previesť nehnuteľný majetok obce Veľké Uherce: časť pozemku
reg. „C“, parcelné číslo 7/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 4422 m2 v katastrálnom území Veľké
Uherce, zapísaného na LV č. 1118, a to: časť pozemku reg. „C“, parcelné číslo 7/3, o výmere 42 m2
podľa priloženého nákresu (príloha č. 1), v katastrálnom území Veľké Uherce, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 81647
Bratislava, IČO: 36361518, na základe jej žiadosti spis. č. 17/2018/00418 zo dňa 12.10.2018. Cena
pozemku je navrhovaná vo výške 16 EUR za 1 m2 t. j. celková cena bude 672 eur. Novým
geometrickým plánom bude oddelený pozemok o výmere cca 42 m2 z parcely reg. „C“, parcelné číslo
7/3 – ostatná plocha.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je nasledujúca skutočnosť: V zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy obce pri výkone
samospráv patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi
ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údržby verejných priestranstiev. Obec Veľké Uherce uvedenú
parcelu dlhodobo nevyužíva, doteraz o prevod neprejavil záujem žiadny iný záujemca. Žiadateľ
plánuje jeho časť uvedenú v prílohe č. 1 využívať na výstavbu a prevádzku distribučnej trafostanice.
Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bude predmetom
schvaľovania Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Uherciach na rokovaní dňa 25.04.2019.
Tento zámer je zverejnený na úradnej tabuli Obce Veľké Uherce a na webovom sídle Obce Veľké
Uherce s adresou https://www.velkeuherce.sk

Príloha č. 1: Osadenie TS
Vo Veľkých Uherciach, dňa 09.04.2019
Úradná pečiatka Obce Veľké Uherce
Ing. Alena Chalupová v. r.
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