OBEC ŠUJA
Šuja 1, 015 01 Rajec
Tel./fax: 041/5423 792
IČO: 36 138 487
DIČ: 2021 356 513
OBEC ŠUJA
zastúpená starostom obce Michalom Pastorkom

Zverejňuje zámer prevodu majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia č. 12/2019 obecného zastupiteľstva v Šuji zo dňa 28.05.2019.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šuji schvaľuje formu odpredaja pozemku vo vlastníctve obce
spôsobom hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o majetok nevyužívaný obcou
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o nasledovnú parcelu KN-C p.č. 154 o výmere 56 m2, ktorá vznikla
odčlenením z parcely KN-E p.č. 2173, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 104 m2 evidovanej na LV č. 911 k.ú. Šuja, vo vlastníctve Obce Šuja, Šuja č. 1, 015 01
Rajec, IČO: 36 138 487, na základe geometrického plánu č. 43432611-083/2019 zo dňa
07.05.2019 vypracovaného Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3,
015 01 Rajec, do vlastníctva Michal Uríka a manželky MVDr. Zuzany Uríkovej, bytom Šuja
č. 95 za cenu 10,00 €/m2. Poveruje starostu obce k zverejneniu zámeru.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne : pozemok KN-C p.č. 154 o výmere 56
m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely KN – E p.č. 2173, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovanej na LV č. 911, k.ú. Šuja, vo vlastníctve Obce Šuja, Šuja č. 1, 015 01
Rajec, IČO: 36 138 487 má malú výmeru, neslúži ako pozemok, cez ktorý by bolo možné
zabezpečiť prístup k ďalším pozemkom, resp. verejnej komunikácii. Vzhľadom na malú
výmeru a umiestnenie nie je možné využiť ho pre účely obce. Pozemok sa nachádza medzi
dvoma pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov p. Uríka a jeho manželky, predajom
pozemku by došlo k logickému sceleniu pozemkov.
Návrh na uznesenie prijatý 3/5 väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Tento zámer je zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Šuja.

V Šuji, dňa 06.06.2019
Michal Pastorek
starosta obce Šuja

