Obec Liešťany
So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany
IČO: 00318230
Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom
zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.16/2021 zo dňa 28.04.2021

zámer
odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu osobitného zreteľa:
a to nasledovný novovytvorený pozemok registra „C“ s par. č. 350/5 v k.ú. Dobročná,
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m², ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra
„E“ par. č. 350 na základe geometrického plánu na obnovu parcely E KN 351/4 a oddelenie
parcely 350/5 č. 217/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A,
971 01 Prievidza, IČO: 36312461 zo dňa 20.12.2020, úradné overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 08.01.2021 č. 1464/2020
záujemcovi o prevod:
Valéria Kotulová, trvale bytom Liešťany č. 171, 972 27 Liešťany.
Pre záujemcu o prevod vlastníckeho práva k pozemku vznikne možnosť voľného prechodu na
novovytvorený pozemok KN-C par. č. 415/31, k. ú. Dobročná na ktorom má žiadateľka zámer
postaviť rodinný dom.
Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 109/2021 zo dňa
27.04.2021, ktorý spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves –
znalec v odbore stavebníctva.
Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 12,59 €/m². V súlade so Zásadami
hospodárenia s obecným majetkom, článok VIIa, ods. 4 náklady na vyhotovenie znaleckého posudku,
v tomto prípade vo výške 100,00 EUR znáša kupujúci, taktiež kupujúci znáša v plnej výške aj správny
poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce: www.liestany.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na
Ústrednom portály verejnej správy.
O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného
zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Deň zverejnenia: 4.6.2021

Ľubomír Noska
starosta obce

