
                 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68  

U Z N E S E N I A

z XV.  riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica 
zo dňa 14.07.2017

/97/

Uznesenie č. 97/2017

K bodu č.  5 Návrh na schválenie zmluvného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
obce pre nadobúdateľa Michala Zimovčáka 

         Obecné  zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica  v zmysle ustanovenia   § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

A/ schvaľuje    
 zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemku v k. ú. Nová

Sedlica, a to:

1) pozemok registra „C“, parcelné číslo 458/2 o výmere 87 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria 

z vlastníctva obce Nová Sedlica pre kupujúceho Michala Zimovčáka, rodený Zimovčák,
trvale  bytom  Nová  Sedlica  č.  30,   za  kúpnu  cenu  294,93   Eur /slovom:
dvestodeväťdesiatštyri eur deväťdesiattri  eurocentov/. 
     Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľnosti –
parcely,  ktorá  bude  plniť  funkciu  prístupovej  cesty  k  stavebného  pozemku  vo
vlastníctve žiadateľa, na ktorom sa začala výstavba rodinného domu. 

     Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo   trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov   a  zámer  spôsobu  predaja  bol
zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí  v  znení  neskorších  predpisov  na  úradnej  tabuli  obce  v  lehote  od  09.06.2017  do
14.07.2017, čím je splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. 

 



C/ ukladá   
– vypracovať kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku v súlade s ustanoveniami  §

588 a nasl. OZ medzi Obcou Nová Sedlica a Michalom Zimovčákom, trvale bytom
Nová Sedlica č. 30, 067 68, 

– zverejniť zmluvu v zmysle ust. § 47a) Občianskeho zákonníka.

                                                                                               Termín: do 31.07.2017
                                                                                               Zodpovedný: starosta obce 
  Hlasovanie:   

Za: 4 Michal Batromij, Miroslav Fedoráš, 
 Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák

Proti: 0

Zdržal sa: 1 Michal Zimovčák 

Neprítomní: 0

V Novej Sedlici, dňa 14.07.2017                                                                 Vasiľ Dinič
starosta obce 

                                                                                                                                                   

 


