Zverejnenie zámeru
predať nižšie identifikovaný majetok obce Selce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
UZNESENIE č. 34/2022
zo dňa 25. apríla 2022
Obec Selce v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať
predmetný pozemok kúpnopredajnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa do
vlastníctva žiadateľa.
Predmetný pozemok je:
- novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 37553674-170/2015 zo dňa
29.12.2016 vyhotoveného vyhotoviteľom: Peter Truhan, Novomeského 1262/17, 962 31
Veľká Lúka, IČO: 37553674, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom dňa 20.01.2017 pod číslom G1-11/2017 (ďalej aj len ako
„ Geometrický plán“), a to:
• (diel 6) pozemok C – KN parc. č. 1590/88, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 263 m², ktorý bol vytvorený oddelením od pozemku E – KN parc.
č. 1479/2, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1006 m2 (výmera podľa nového
stavu: 73 m2), vedenom na LV č. 1300, kat. územie Selce, obec Selce, okres Banská
Bystrica, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny
odbor,
žiadateľovi:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:

Marianna Tirpáková, rod. Jančová
055 52 Kojšov č. 272

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Skutočnosť hodná osobitného zreteľa je, že Marianna Tirpáková, rod. Jančová bytom 055 52
Kojšov č. 272 je výlučnou vlastníčkou stavby Administratívna budova súp. č. 525 postavenej
na parc.č. KN C 1590/13 a parc.č. KN C 1590/69 v k.ú. Selce, vedenej na LV č. 740
u Okresného úradu, Odbor katastra Banská Bystrica. Pozemok pod stavbou nie je
vysporiadaný a časť tohto pozemku je vo vlastníctve obce.
Predmetný pozemok je s ohľadom na jeho nízku výmeru a hospodársku neefektívnosť zo
strany obce nevyužitý a nadbytočný.
Zámer predať predmetný pozemok obce je zverejnený:
- na úradnej tabuli obce Selce dňa ...........
- na webovej stránke obce Selce dňa ...........
- z úradnej tabule obce Selce zvesené dňa ...........
- z webovej stránky obce Selce stiahnuté dňa ...........
Ing. Daniel Hlinka
starosta obce

