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Schválenie
vysporiadania pozemkov pod vodojem v miestnej časti Sliač – Sampor

Mesto Sliač je výlučným vlastníkom stavby vodojemu v miestne časti Sampor. Stavba
vodojemu nemá pridelené súpisné číslo a nie je zapísaná v katastri nehnuteľností. Leží na siedmich
pozemkoch súkromných vlastníkov.
Mestské zastupiteľstvo, na svojom zasadnutí 22. novembra 2018, uznesením číslo 571/2018
schválilo , podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za účelom majetkoprávneho
vysporiadania týchto súkromných pozemkov, odkúpenie novovytvorených parciel KN-C č. 122/1–
zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2 a KN-C č.122/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere
12 m2, za cenu určenú znaleckým posudkom (č.85/2018) vo výške 920 €. Parcely boli vytvorené
geometrickým plánom č. 31644341-243/2017 zo dňa 10.10.2017 (overený Okresným úradom Zvolen
pod č. 61-562/2017).
Následne mesto podpísalo s vlastníkmi kúpnu zmluvu a 8. apríla 2019 požiadalo Okresný úrad
vo Zvolene, katastrálny odbor, o vklad vlastníckeho práva vo svoj prospech. Okresný úrad návrh na
vklad odmietol a rozhodnutím č. V 1021/2019 zo dňa 26. augusta 2019 konanie zastavil.
Opakovane predkladáme do mestského zastupiteľstva návrh na schválenie odkúpenia
pozemkov, ale už na základe nového geometrického plánu č. 31644341-190/2019 zo dňa 30. júla 2019,
ktorý vypracovala geodetická kancelária Geodet spol. s r. o. Zvolen. Plán zakresľuje novovytvorené
pozemky na parc. KN-C č. 122/1 a č. 122/2tak, ako bolo doporučené, v zastavenom konaní,
katastrálnym odborom okresného úradu. Týmto odstraňujeme vady návrhu, pre ktoré úrad konanie
zastavil.
Súčasne navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, aby zrušilo uznesenie číslo 571/2018
a schválilo uznesenie nasledujúceho znenia :
Mestské zastupiteľstvo
1. Z r u š u j e
Uznesenie č. 571 zo dňa 22. novembra 2018
2. S ch v a ľ u j e
podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odkúpenie pozemkov, vytvorených geometrickým plánom č. 31644341-190/2019 zo dňa
29.7.2019 (úradne overený podľa §9 zákona č.215/1995 Z. z. Okresným úradom vo Zvolene
pod č. 61-407/2019), nachádzajúcich sa v k. ú. Sampor, obec Sliač, vedených Okresným úradom
vo Zvolene, katastrálnym odborom, v evidencii nehnuteľností , pod KN-C č.122/1– zastavané
plochy a nádvoria o výmere 284 m2, KN-C č.122/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 12
m2, za kúpnu cenu 920 €, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 85/2018.
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primátorka mesta

