Obec Orávka
Obecný úrad, Orávka 49, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 00318949
tel.: 0907 816 822, 047/5593119, e-mail: obec.orávka@gemernet.sk
Zámer predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Obec Orávka , v zastúpení starostom obce Ing. Ján Lichanec týmto
ZVEREJŇUJE
zámer obce Orávka predať nižšie špecifikovaný majetok obce a to na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva v Orávke č. 5/2018 zo dňa 24.10.2018 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Orávke
a) že pozemky:
1. parcela reg. C , č.165/1, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Orávka, vedená
na liste vlastníctva číslo 246, ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2
2. parcela reg. C, č. 165/2, nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Orávka, vedená
na liste vlastníctva č. 246, vedená ako záhrada vo výmere 286m2,
3. reg. C , č.165/3, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Orávka, vedená na
liste vlastníctva číslo 246, ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2
V podiele 1/10 vo vlastníctve obce Orávka – sú pre obec
a) že touto formou predaja za vyššie uvedenú cenu sa obci nepodarilo nehnuteľnosť
predať z dôvodu nezáujmu verejnosti,
b) že oprava a údržba tohto majetku je pre obec nemožná,
c) že v našom regióne trhová cena nehnuteľností je značne nižšia ako cena vo výške
všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu,
d) že ide o mimoriadnu situáciu, keď obec nemá prostriedky na údržbu predmetnej
nehnuteľnosti.
2. r o z h o d l o
a) tak, že skutočnosti uvedené zhora pod bodmi a) až d) sú v podmienkach obce Orávka
prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b) tak, že základnými kritériami pri predaji majetku obce a to nehnuteľnosti – pozemkov
v podiele 1/10 vedenej Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici – Správa katastra Rimavská
Sobota pre katastrálne územie Orávka,
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parcely C KN 165/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 459m2 na LV č. 246, v podiele
1/10
parcela C KN 165/2- záhrada vo výmere 286m2 na LV č. 246, v podiele 1/10
parcela C KN 165/3- zastavané plochy a nádvoria, výmera 205 m2, v podiele 1/10

budú nasledovné:
Predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná za minimálnu kúpnu cenu 190, - € slovom
(stoosemdesiat eur).
3. p o v e r u j e obecný úrad
aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s predajom zhora
uvedeného majetku obce Orávka

Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva Orávka : 5
Hlasovanie : za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 0 hlasov

............................................
Ing. Ján Lichanec
starosta obce

Podpísané dňa .29.10.2018........

