OBEC PRAVENEC
Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. požiadala obec Pravenec
o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec,
ostatné plochy, zakreslený v geometrickom pláne č. 44/2015, zo dňa 9.4.2015, vyhotovenom
spoločnosťou GEOmark s.r.o., o výmere 10 m2, pre spoločnosť Stredoslovenská energetikaDistribúcia, a.s., formou uzatvorenia kúpnej zmluvy z dôvodu stavebnej akcie „Pravenec –
Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. etapa“, za cenu podľa znaleckého posudku č. 60/2016
vypracovaného znalckou organizáciou Znalex, s.r.o., Zvolen, zo dňa 7.3.2016, vo výške 79,00
eur.
Obec Pravenec v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Pravenec
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nasledovne:
Predmetom prevodu bude nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec, ostatné
plochy, zakreslený v geometrickom pláne č. 44/2015, zo dňa 9.4.2015, vyhotovenom
spoločnosťou GEOmark s.r.o., o výmere 10 m2, za cenu 10 eur/m2, pre žiadateľa
Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. z dôvodu stavebnej akcie „Pravenec – Zahustenie
DTS, IBV Pravenec II. etapa“.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavebná akcia „Pravenec –
Zahustenie DTS, IBV Pravenec II. etapa“, súčasťou ktorej bolo aj umiestnenie kioskovej
trafostanice na pozemku parc. č. 271/13, k.ú. Pravenec, sa realizuje vo verejnom záujme za
účelom zlepšenia parametrov v sieti NN a za účelom napojenia nových rodinných domov
v dotknutej oblasti.
Kupujúci s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ako aj
cena prevádzanej nehnuteľnosti boli predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom
v Pravenci na rokovaní dňa 31.8.2016, uznesenie č. 35/2016.
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude
predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Pravenci dňa 20.10.2016.
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