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Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Alekšince, na ktorý sa
vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Alekšince na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva z 05.10.2018 číslo 450/2018 v
súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti, zapísané v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedenom Okresným úradom v Nitre , Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 608
pre katastrálne územie Alekšince, a to pozemky:
- parcelné číslo 5/17 ostatná plocha o výmere 31 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva
Štefanovi Remenárovi, rod. Remenár a Dane Remenárovej, rod. Pindjaková za cenu 1,- € /m2
- parcela číslo 5/18 ostatná plocha o výmere 38 m2 a parcela číslo 468/28 zastavaná plocha
o výmere 2 m2 zastavaná plocha do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavelovi Božikovi,
rod. Božik a Anne Božikovej rod Šimová za cenu 1,- € /m2
- parcelné číslo 5/19 ostatná plocha o výmere 17 m2 a parcele číslo 468/27 zastavaná
plocha o výmere 25 m2 do bezpodielového vlastníctva Petrovi Griesbachoví, rod. Griesbach
a Mgr. Ľubici Griesbachovej, rod. Záhorská za cenu 1,- € /m2
Pozemky sa predávajú osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Alekšince uplatnila prípad
hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu, že časti pozemku C KN 5/1
(5/17;5/18; a 5/19) užívajú vlastníci priľahlých pozemkov. Nachádzajú sa už minimálne 20
rokov v rámci oploteného dvora a záhrady záujemcov, v ktorom stojí rodinný dom v ich
vlastníctve. Zostávajúca parc.č.5/1 a parc.č. 468/1 plní účel prístupu aj k nehnuteľnosti
parc.č. 6/3 vlastníka p. Krivošíka, ku ktorej nie je iný prístup.
Cena pozemku schválená obecným zastupiteľstvom je 1 Eur/m2 (slovom jeden euro ).
Zámer predať predmetné nehnuteľnosti bude zverejnený po dobu 15 dni:
- na úradnej tabuli obce Alekšince odo dňa 10.10.2018
- na internetovej stránke www.aleksince.sk odo dňa 10.10.2018

Radoslav Ťapušík
starosta obce

