Obec Svätý Kríž, Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž
so sídlom Obecný úrad č. 152, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 00315508,
zastúpená Vladimírom Feketíkom, starostom

v súlade s § 9a ods. 2 písm. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Svätý Kríž č. 85/2018 zo
dňa 25.07.2018

zverejňuje
zámer prevodu nehnuteľného majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Nehnuteľný majetok:
pozemok parcela registra „C“ číslo 1208/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere
1094 m2, v k. ú. Svätý Kríž, ktorý vzniká v zmysle Geometrického plánu č. 44026595-40/2018
z pôvodnej parcely registra „E“ číslo 1209 a číslo 2946 vo výlučnom vlastníctve Obce Svätý
Kríž, vedených na liste vlastníctva č. 1050, k. ú. Svätý Kríž
a
pozemok parcela registra „C“ číslo 1206/57, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 27 m2, v k. ú. Svätý Kríž, ktorý vzniká v zmysle Geometrického plánu č. 4402659540/2018 z pôvodnej parcely registra „E“ číslo 1209 vo výlučnom vlastníctve Obce Svätý Kríž,
vedených na liste vlastníctva č. 1050, k. ú. Svätý Kríž
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
predajom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva
jednotlivým vlastníkom bytov v obytnom dome s. č. 101 a s. č. 102 v k. ú. Svätý Kríž v
nasledovných spoluvlastníckych podieloch

Vlastník

Adresa

Spoluvlastnícky podiel

Matej Lúčan

032 11 Svätý Kríž č. 101

1/6

Adriana Oračková

032 11 Svätý Kríž č. 102

1/6

Ľubomír Nemec
Eva Nemecová

obaja spoločne bytom
032 11 Svätý Kríž č. 102

spoločný spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/6

Peter Benčo

Stodolova 1895/5
spoločný spoluvlastnícky
031 01 Liptovský Mikuláš – podiel o veľkosti 1/6
Staré Mesto

(vlastník bytu v podiele 1/2)

Andrej Benčo

032 12 Dúbrava č. 549

(vlastník bytu v podiele 1/2)

Miroslav Oračko
Dana Oračková

obaja spoločne bytom
032 11 Svätý Kríž č. 102

spoločný spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/6

Jozef Holčiak
Mária Holčiaková

obaja spoločne bytom
032 11 Svätý Kríž č. 102

spoločný spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/6

Za cenu: 5 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky parcely registra „C“ číslo
1208/15 a 1206/57 sú určené na prístup k bytovým domom s. č. 101 a s. č. 102, ako aj k
hospodárskym budovám vedených na listoch vlastníctva č. 996, 948, 949, 952, 951, 953, všetko
v k. ú. Svätý Kríž. Obec Svätý Kríž vysporiadava majetkové vzťahy s vlastníkmi bytov v
bytových domoch s. č. 101 a s. č. 102 a hospodárskych budov tak, že pozemky pod stavbami
prevádza do vlastníctva vlastníkov stavieb. Prevodom pozemkov parcely registra „C“ číslo
1208/15 a 1206/57 sa umožní vlastníkom stavieb prístup k ich nehnuteľnostiam, pričom pre
Obec Svätý Kríž nie sú tieto pozemky funkčne využiteľné.
pričom pričom pričom pre Obec Svätý Kríž nie sú tieto pozemky inak funkčne využiteľné.

Vladimír Feketík
starosta
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