MESTO SLIAČ
Vyvesené : 9.4.2018
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Sliač
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO: 00 320 277, zast. Ing. Danielom Dunčkom, primátorom
týmto v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok Mesta Sliač
novovytvorenú parcelu KN-C č. 1009/209 zastavené plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá
vznikne odčlenením od pozemku KN-C p.č. 1009/191 zastavené plochy a nádvoria o výmere 15847
m², evidovaného na LV č. 877 vedenom pre k.ú. Rybáre, na základe geometrického plánu č.
31644341-205/2017 zo dňa 11.09.2017
zámenou za pozemok vo vlastníctve Branislava Markoviča, bytom Š. Záhorského 24, Sliač a to
novovytvorenú parcelu KN-C č. 980/2 záhrady o výmere 11 m², ktorá vznikne odčlenením od
pozemku KN-C p.č. 980 záhrady o výmere 716 m², evidovaného na LV č. 1604 vedenom pre k.ú.
Rybáre, na základe geometrického plánu č. 31644341-205/2017 zo dňa 11.09.2017, s tým, že
vzhľadom na rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov v prospech mesta Sliač (7 m²) doplatení p.
Markovič mestu Sliač sumu 210,00 Eur, ktorá je stanovená v zmysle platných Zásad o hospodárení
s majetkom mesta (30 Eur/m²).
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že novovytvorená parcela, ktorá sa odčlení od pozemku
p. Markoviča KN-C č. 980 bude mestom použitá pre účely miestnej obslužnej komunikácie.
Novovytvorená parcela, ktorá sa odčlení od pozemku mesta KN-C p.č. 1009/191, bude použitá na
vybudovanie oplotenia plánovanej stavby rodinného domu Branislava Markoviča, bytom Š.
Záhorského 24, Sliač, ktorého otec už v minulosti na uvedený pozemok uzatvoril s mesto Sliač
zámennú zmluvu, avšak nedošlo k jej zavkladanovaniu do katastra nehnuteľností SR a pre mesto
samotné je daný pozemok nevyužiteľný.

V Sliači dňa 9.4.2018

..................................
Primátor mesta
Ing. Daniel Dunčko

