
OZNÁMENIE 

o zámere obce  Štiavnik predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 

 

1./   Obec  Štiavnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve obce Štiavnik  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Predmetom prevodu sú parcely vytvorené geometrickým plánom č. 1- 47680415/2014 
z pozemkov parc.č. KNC 3948/2,  3951/2 a 4256, zapísaných na LV č. 2741, rozdelené 
nasledovne:  
-   parc.č. KNC 3948/2 - zast. plocha o výmere 30 m2 ,  parc.č. KNC 3948/6 - zast. plocha  
    o výmere 23 m2 a parc.č. KNC 3951/5 - zast. plocha o výmere 5 m2  pre Jozefa Šutaru,  
    bytom Štiavnik 216, 
-  parc.č. KNC 3948/5 - zast. plocha o výmere 11 m2, a KNC parc.č. 3951/4 - zast. pl.  
   o výmere 12 m2,  pre vlastníkov vedených na LV č. 5592, 
-  parc.č. KNC 3951/2 - zast. plocha o výmere 52 m2 pre Červencovú Máriu, bytom Štiavnik  
   1131, 
-  parc.č. KNC 3951/3 - zast. plocha o výmere 7 m2  a parc.č. KNC 4256/6 - vodná plocha  
   o výmere 5 m2  pre Červencovú Viktóriu, bytom Štiavnik 202, 
-  parc.č. KNC 4256/1 - vodná plocha o výmere 82 m2, parc.č. KNC 4256/2 - vodná plocha  
   o výmere 4 m2  a parc.č. KNC 4256/3 o výmere 4 m2 pre Balušíkovú Amáliu, bytom  
   Štiavnik 207 v podiele 1/2   a pre  Belasovú Annu, bytom Štiavnik 1207 v podiele 1/2 , 
-  parc.č. KNC 4256/4 - vodná plocha o výmere 33 m2 pre Červenca Vlastimila a manž.  
   Červencovú Annu, bytom Štiavnik 200, 
-  parc.č. KNC 4256/5 vodná plocha o výmere 8 m2 pre vlastníkov vedených na LV č. 2353.   
 

Dôvod  hodný  osobitného zreteľa a predaj  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce 
týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.179/2015,  dňa 
13.11.2015. 
Cena pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 186/2014 vo výške 4,30 € 
za 1 m2. 
Predaj bude schválený formou kúpnopredajných zmlúv, ktoré budú predložené na schválenie 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Doba zverejnenia: 08.01.2016 – 25.01.2016 
Spôsob zverejnenia: web stránka obce www Štiavnik.sk , úradná tabuľa Obce Štiavnik 

V Štiavniku, dňa 08.01.2016 
                                                                                                                  

                                                                                                                 Ing. Štefan Vároš 
                                                                                         starosta obce 


