Obec Hraničné, 065 22 Hraničné 91

Zverejnenie odkúpenia pozemku (zámeru)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Hraničné so sídlom Hraničné 91 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva v Hraničnom č. 32/2021 bod A zo dňa 07.02.2021 zverejňuje
zámer odkúpenia pozemku pre Obec Hraničné od Pokrivčáková Mária a Miroslav
(USA), Vojtek Peter, bytom Hraničné 46 a to:
- časti pozemku diel „12“ podľa návrhu GP 13/2021 (7 m2) č. parcely KNC 365/7
(odčlenenej z parcely 365/1 KNC) pre obec za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 21€ (3€ za
1m2) s tým, že obec súhlasí s osvedčením pozemkov podľa tohto návrhu geom.plánu za
vyššie uvedených podmienok odkúpenia pozemku a pred osvedčením podľa schválenej
a podpísanej zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Hraničné a Máriou
Pokrivčákovou s bratom Miroslavom (USA) v zastúpení splnomocnencom a Petrom
Vojtekom, bytom Hraničné 46.
Odôvodnenie: ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetný
pozemok (časť) je po zameraní v skutočnosti kanál (odvodnenie) pri miestnej komunikácií
o ktorú sa obec dlhodobo stará a vykonáva správu a údržbu, reálne túto časť pozemku
používala a musí ostať zachovaná.
Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu budú znášať budúci predávajúci.
Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade
– katastrálnom odbore v Starej Ľubovni bude znášať rovnakým dielom budúci predávajúci
a budúci kupujúci (Obec Hraničné).
Zámer odpredaja pozemku (zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy) bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Hraničnom uznesením OZ č. 32/2021 bod A zo dňa
07.02.2021. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne všetci traja prítomní poslanci rozhodli,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

signed
Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce
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