OBEC KRÁSNA VES
zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom
Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi podľa Uznesenia č. 37/2019 zo dňa 27.09.2019
oznamuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer
previesť majetok obce a to predaj pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to CKN
parcely č. 255/19 o výmere 31 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria vzniknutej na
základe nového GP č. 36 319 830-062/19 vyhotoveného vyhotoviteľom GERYS plus, s.r.o.,
SNP 22, Bánovce nad Bebravou, geodetom Ing. Petrom Žiklom a úradne overeného dňa 16.
mája 2019, pod číslom: 175/2019 Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor
katastrálny, odčlenením od CKN parcely č. 255/3 Trvalý trávnatý porast o výmere 50 m2,
zapísaného na LV 415 na Obec Krásna Ves a odčlenením od CKN parcely č. 230 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2182 m2, zapísaného na LV 415 na Obec Krásna Ves, Ivanovi
Mikušovi, rod. Mikuš, nar. 29.03.1973, r. č. 730329/7133 a Martine Mikušovej, rod.
Viktorínová, nar. 04.06.1973, r. č. 735604/7149, obaja bytom 956 53 Krásna Ves č. 85,
občanom Slovenskej republiky z dôvodu osobitného zreteľa.
Obec preto schvaľuje zámer predať predmetný pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na § 7 ods. 4 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu ktorý obec užíva,
za 102,92 €, stanovenej Znaleckým posudkom č. 144/2012 vypracovaným znalcom Ing.
Ľubomír Knotko, 957 03 Horné Ozorovce 217, pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Obce Krásna Ves pre účely ich evidencie v účtovníctve obce.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
-

Úradná tabuľa Obce Krásna Ves: od 07.02.2020 do dňa konania Obecného
zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
Internetová stránka Obce Krásna Ves: www.krasnaves.sk od 07.02.2020 do dňa
konania Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

