Zverejnenie zámeru
zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Pavčina Lehota so sídlom Pavčina Lehota 71 podľa § 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 Pavčinej Lehote č. 35/2022 zo dňa 08. 09. 2022
zverejňuje zámer zámeny majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
1/ Predmetom zámeny je nehnuteľný majetok – pozemok v obci v obci a katastrálnom území
Pavčina Lehota, vytvorený z pôvodnej „C“ KN parc. č. 3974, výmera 7928 m2, ostatná
plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 890, zameranej geometrickým plánom zo dňa
12. 07. 2022, č. LM – 96/2022, vyhotoveným GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50
Žilina, IČO: 47324317, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym
odborom dňa 22. 07. 2022, pod č. G1-798/2022, (ďalej len „geometrický plán“) do
novovytvorenej
Parcely registra „C“
KN parc. č. 3974/2, výmera 15 m2, ostatná plocha,
za pozemok v obci v obci a katastrálnom území Pavčina Lehota, vytvorený z pôvodnej „C“
KN parc. č. 3523, výmera 1277 m2, trvalý trávny porast, zapísanej na liste vlastníctva č. 365,
zameranej geometrickým plánom zo dňa 12.07.2022, č. LM – 96/2022, vyhotoveným
GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 47324317, overeným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 22. 07. 2022, pod č. G1-798/2022,
(ďalej len „geometrický plán“) do novovytvorenej
Parcely registra „C“
KN parc. č. 3523/2, výmera 11 m2, trvalý trávny porast.
2/ Zamieňajúcimi subjektami sú: Obec Pavčina Lehota, Pavčina Lehota 71,
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315664
a
Renata Chrapčiaková, Pavčina Lehota 67
3/ Kúpna cena pozemku bola určená dohodou s tým, že pozemky ako predmet zámeny majú
rovnakú hodnotu a zmluvné strany nie sú povinné si nič doplácať.
4/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámennou zmluvou sa vyrieši
vlastníctvo pozemku v prospech obce Pavčina Lehota, na ktorom bol v minulosti vybudovaný
priepust z betónových rúr v dĺžke 6 m. Tento priepust bol teda vybudovaný aj na časti
pozemku vo vlastníctve Renaty Chrapčiakovej, ktorý je predmetom zámeny.
Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 5 .
Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
6/ Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.pavcinalehota.sk a úradná tabuľa obce.
7/ Doba zverejnenia: od 12. 09. 2022
do 27. 09. 2022

