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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 455/2018 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.
1069 pre katastrálne územie Alekšince, a to novovytvorené pozemky GP:
- parcela registra KN E č. 512/8 – zastavaná plocha o výmere 9 m2 ,
a to v prospech Stanislava Lukáčika, Marcelu Lukáčikovú bytom Alekšince 21 a Ľuboša
Lukáčika, bytom Alekšince č. 398
- parcela registra KN E č. 512/7 – zatavená plocha o výmere 17 m2
a to v prospech Jozefa Gudába , Alekšince 19.
- parcela registra KN E č. 512/6 – zastavaná plocha o výmere 105 m2 ,
a to v prospech Bohumila Kišaca a Lucie Kišacovej, bytom Alekšince č. 49
evidované Správou katastra Nitra na mape určeného operátu ako parcely registra "E" v k. ú.
Alekšince na LV č. 1069,
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. Dôvod hodný osobitného zreteľa je
skutočnosť, že časti pozemku KN E 512/1 (512/6, 512/7 a 512/8) užívajú vlastníci priľahlých
pozemkov. Predmetné pozemky užívajú už desaťročia v rámci oploteného dvora a záhrady
záujemcov, na ktorých sú postavené rodinné domy v ich vlastníctve. Cena pozemku
schválená obecným zastupiteľstvom je 1,- Eur/m2 .
Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť bude zverejnený po dobu 15 dní:
- na úradnej tabuli obce Alekšince odo dňa 10.10.2018
- na internetovej stránke www.aleksince.sk odo dňa 10.10.2018

Radoslav Ťapušík
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