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Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9 a ods. 8 , písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb . „ Zákon o majetku obcí
„ v platnom znení: predkladáme návrh na prevod majetku Obce Vyšná Rybnica ako prípad
osobitného zreteľa , o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Obec Vyšná Rybnica podľa § 9a) ods. 8 , písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce , z dôvodu osobitného zreteľa a
to nasledovne:
Zámerom je uskutočniť zámenu nehnuteľnosti, medzi Obcou Vyšná Rybnica a Mgr. Vierou
Pliškovou rod. Kučmašovou, bytom Vyšná Rybnica 42, nasledovne:
Obec Vyšná Rybnica zamieňa nehnuteľnosť v k. ú. Vyšná Rybnica (pozemok):


zapísaný na LV č. 322 parcelu E-KN č. 611/1 o výmere 128 m2, druh pozemku ostatná
plocha, v podiele 1/1



zapísaný na LV č. 322 parcelu E-KN č. 3-127/6 o výmere 215 m², druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, v podiele 1/1 (predmetom tohto zámeru, zámennej zmluvy zo strany obce sú
tieto pozemky),
za nehnuteľnosť vo vlastníctve Mgr. Viery Pliškovej rod. Kučmašovej, bytom Vyšná Rybnica 42 , v
k. ú. Vyšná Rybnica, ktorého je vlastníkom nasledovne (pozemok):



diel č. 4 o výmere 231 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 44887418-15/2010 z
parcely registra „E“ č. 147/33, ktorý zodpovedá parcele registra „C“ č. 386/4. Parcela registra „E“ č.
147/33 je evidovaná na LV č. 421 vo vlastníctve Mgr. Viery Pliškovej rod. Kučmašovej, nar.
05.01.1988 v podiele 1/1.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľností (pozemkov) je potrebná a výhodná pre obec z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou.
Žiadosť o zámenu pozemkov bola predmetom rokovania OZ vo Vyšnej Rybnici dňa 28.6.2019.

Zámer previesť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer
musí byť zverejnený počas celej doby.
Bližšie informácie poskytne starosta obce, František Gejguš.
vo Vyšnej Rybnici, 22.10.2019

…......................................
František Gejguš, starosta obce

