Uznesenie č. 81/ 2015
z 30. novembra 2015

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Zápisnicu a odporúčanie Komisie majetkovej
k jednotlivým žiadostiam o vysporiadanie pozemkov v okolí chát zo dňa 07.11.2015.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer
prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa a to v prípadoch
uvedených v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu a u ktorých bol dôvod
osobitného zreteľa preukázaný v konaní pred Komisiou majetkovou v obci Kvakovce.
Obecné zastupiteľstvo určuje:
A: že všetky prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa
uvedené v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto uznesenia sa uskutočnia za odplatu stanovenú
na základe znaleckého posudku č. 121/2015, ktorý dňa 30.11.2015 vypracoval súdny znalec Ing.
Jozef Vaľko za 8,94 EUR za 1 m2. Odplata je určená u každého konkrétneho pozemku
uvedeného, na základe znaleckého posudku a je stanovená násobkom výmery každej predmetnej
parcely a ceny za 1m2 podľa znaleckého posudku.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Tabuľka č. 1 tvorí
prílohu Uznesenia.
B: že všetky prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa
uvedené v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto uznesenie sa uskutočnia za odplatu uvedenú
v tabuľke. Ide o prípady, keď kúpna cena bola v minulosti obci zaplatená, ale z dôvodu
procesných chýb nedošlo k prevodu vlastníctva. Odplata je určená u každého konkrétneho
pozemku uvedeného, na základe ceny, ktorú stanovilo bývalé obecné zastupiteľstvo takto:
Ing. Tibor Mocsári – cena za 1 m2 je 11,59 EUR
Martina Tkáčová – cena za 1 m2 je 8,79 EUR
Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Tabuľka č. 2 tvorí
prílohu Uznesenia.
V prílohe:
Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2

Hlasovanie
ZA: Janevová, Tomko, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.

