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Obecný úrad Tekovské Lužany, Ul. SNP č. 43, 935 41 Tekovské Lužany
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ZVEREJNENIE ZÁMERU
previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1) Obec Tekovské Lužany so sídlom SNP č. 43, 935 41 Tekovské Lužany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch č. 187/2015 zo dňa 21.12.2015 zverejňuje zámer
previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné
zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
2) Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok – pozemok diel č. 3 o výmere 32 m2 k parcele
č. 547/5, diel č. 4 o výmere 22 m2 k parcele č. 547/6, diel č. 5 o výmere 107 m2 ,ktoré boli vyčlenené
Geometrickým plánom č. 80/2015 pre k.ú. Tekovské Lužany na zameranie stavby na p.č. 547,
a oddelenie nehnuteľnosti p.č. 547/6 od parcely č. 546/3 CKN o výmere 384 m2 , druh záhrady
vedenej na LV č. 1 v prospech kupujúcich:
Slávka Badinská, rod. Šinová, trvale bytom Radlinského nám. 966, Kúty
Petra Repková, rod. Šinová, trvale bytom Moravské Lieskové 691
v podiele ½.
3) Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva v Tekovských
Lužanoch č. 187/2015 zo dňa 21.12.2015 vo výške 2,87 EURO/ m2 .
4) Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci dobromyseľne užíval uvedené
pozemky. Po zameraní pozemku bol zistený nesúlad reálnej hranice pozemku (oplotenie pozemku)
s katastrálnou mapou, ktorý bráni užívaniu pozemku.
5) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.tekovskeluzany.sk.
6) Doba zverejnenia: od 22.12.2015 do 21.1.2016 vrátane.
7) Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
28.1.2016.
V Tekovských Lužanoch, dňa: 21. decembra 2015

Ing. Marián Kotora
starosta obce

