Obec

991 35 Sucháň 82

ZVEREJNENIE ZÁMERU
na prevod majetku obce Sucháň z dôvodu osobitného zreteľa
Obec Sucháň v zastúpení starostky obce Anny Triznovej na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva č. 6/2017 bod 2 j) zo dňa 14.12.2017 zverejňuje zámer prevodu majetku
spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve obce
Sucháň , nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Sucháň , okres Veľký Krtíš, konkrétne:
1.Predmet prevodu
1.1 - pozemok parcela číslo E-KN 1590 o výmere 8696 m2, druh pozemku ostatné plochy ,
vedený na LV č. 392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru, Veľký Krtíš
Novovytvorené parcely odčlenené geometrickým plánom číslo 10916237- 11/2017 , autorizačné
úradne overený dňa 04.12.2017 pod číslom 320/17 , od parcely registra E-KN č. 1590 nadobudnú
žiadatelia nasledovne :

 parcela číslo C-KN 1590/2 vo výmere 2132 m2, zastavané plochy, v prospech :
Dušan Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v celosti
 parcela číslo C-KN 1590/4 vo výmere 591 m2, zastavané plochy, v prospech : Ján
Mojžiš, Senohrad 167 v celosti
 parcela číslo C-KN 1590/5 vo výmere 2034 m2, zastavané plochy, v prospech :
Ladislav Šveďuk , J. Francisciho 204/35, Levoča v celosti
- cena : 0,20 € / m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktorý Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich, odpredajom sa
pozemok efektívnejšie využije. Pozemky majú nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu

1.2 pozemok parcela číslo E-KN 1591 o výmere 4363 m2, druh pozemku ostatné plochy ,
vedený na LV č. 392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru – Komenského 3, Veľký Krtíš
Novovytvorené parcely odčlenené geometrickým plánom číslo 10916237- 11/2017 ,
autorizačné úradne overený dňa 04.12.2017 pod číslom 320/17, od parcely registra E-KN č.
1591 nadobudnú žiadatelia nasledovne :
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 parcela číslo C-KN 1591/4 vo výmere 678 m2, zastavané plochy, v prospech: Dušan
Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v celosti
 parcela číslo C-KN 1591/5 vo výmere 625 m2, zastavané plochy ,v prospech : Dušan
Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v 1/2 a v prospech : Ján Mojžiš, Senohrad 167
v 1/2
 parcela číslo C-KN 1591/6 vo výmere 1116 m2, zastavané plochy, v prospech :
Ladislav Šveďuk , J. Francisciho 204/35, Levoča v 1/2 a Dušan Sarvaš a Katarína Sarvašová
Sucháň 140 v 1/2
 parcela číslo C-KN 1591/7 vo výmere 262 m, zastavané plochy, v prospech : Ladislav
Šveďuk , J. Francisciho 204/35, Levoča v celosti

cena : 0,20 € / m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, odpredajom sa
pozemok efektívnejšie využije. Pozemky majú nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu.

1.3 pozemok parcela číslo E-KN 1592 o výmere 3611 m2, druh pozemku ostatné plochy ,
vedený na LV č. 392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru, Veľký Krtíš
Novovytvorenú parcelu odčlenenú geometrickým plánom číslo 10916237- 11/2017 ,
autorizačné úradne overený dňa 04.12.2017 pod číslom 320/17od parcely registra E-KN č.
1592 nadobudne žiadateľ :
 parcela číslo C-KN 1592/1 vo výmere 1631 m2, zastavané plochy, v prospech : Dušan
Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v celosti

cena : 0,20 € / m
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, odpredajom sa
pozemok efektívnejšie využije. Pozemok má nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu.

1.4 pozemok parcela číslo E-KN 1593 o výmere 661 m2, druh pozemku ostané plochy,
vedený na LV č. 392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru , Veľký Krtíš
Novovytvorenú parcelu odčlenenú geometrickým plánom číslo 10916237- 11/2017 , autorizačné
úradne overený dňa 04.12.2017 pod číslom 320/17od parcely registra E-KN č. 1593 nadobudne
žiadateľ nasledovne :

 parcela číslo C-KN 1593 vo výmere 601 m2, zastavané plochy, v prospech : Dušan
Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v celosti
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cena : 0,20 € / m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúceho a odpredajom sa
pozemok efektívnejšie využije. Pozemok majú nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu
1.5 pozemok parcela číslo E-KN 1594 o výmere 821 m2, druh pozemku ostané plochy vedený

na LV č. 392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru, Veľký Krtíš
Novovytvorenú parcelu odčlenenú geometrickým plánom číslo 10916237- 11/2017 ,
autorizačné úradne overený dňa 04.12.2017 pod číslom 320/17 od parcely registra C-KN č.
1594 nadobudnú žiadatelia nasledovne :
 parcela číslo C-KN 1594 vo výmere 821 m2, zastavané plochy v prospech : Ladislav
Šveďuk , J. Francisciho 204/35, Levoča v 1/4 , Dušan Sarvaš a Katarína Sarvašová
v 1/4,
Dušan Slašťan, Mlynská 1017/24, Slovenská Ľupča v 1/4
a Ján Mojžiš,
Senohrad 167 v 1/4 k danému celku .
cena : 0,20 € / m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a odpredajom sa
pozemok efektívnejšie využije. Pozemok má nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu.

1.6 pozemok parcela číslo E-KN 1597 vo výmere 9451 m2, druh pozemku ostatné plochy,
vedený na LV č.392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru , Veľký Krtíš
Novovytvorené parcely odčlenené geometrickým plánom číslo 10916237- 14/2017 ,
úradne overený dňa 22.11.2017 pod číslom 321/17 od parcely registra E-KN č. 1597
nadobudnú žiadatelia nasledovne :
 parcela číslo C-KN 1597/2 vo výmere 780 m2, zastavané plochy v prospech : MVDr.
Jozef Sasák a MVDr. Renáta Sasáková , Horná Lehota 786, 976 81 Horná Lehota
v celosti
 parcela číslo C-KN 1597/3 vo výmere 1363 m2, druh pozemku zastavané plochy
v prospech : ANIMIX MD s.r.o., IČO : 36 203 203 Sčasného 320/16, Nitra v celosti
cena : 0,20 €/m2
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich a odpredajom sa
pozemky efektívnejšie využijú. Pozemky majú nevyhovujúce územno-technické podmienky
pre miestnu komunikáciu.
1.7 pozemok parcela číslo E-KN 1598 vo výmere 2799 m2, druh pozemku ostatné plochy,
vedený na LV č.392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru , Veľký Krtíš
Novovytvorené parcely odčlenené geometrickým plánom číslo 10916237- 14/2017 ,
úradne overený dňa 22.11.2017 pod číslom 321/17 od parcely registra E-KN č. 1598
nadobudnú žiadatelia nasledovne :
 parcela číslo C-KN 1598/2 vo výmere 356 m2 , zastavané plochy v prospech :
MVDr.Jozef Sasák a MVDr. Renáta Sasáková , Horná Lehota 786 , 976 81 Horná
Lehota v celosti
 parcela číslo C-KN 1598/3 vo výmere 552 m2, druh pozemku zastavané plochy
v prospech : ANIMIX MD s.r.o., IČO : 36203203, Sčasného 320/16, Nitra v celosti
cena : 0,20 €/m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedia s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, a odpredajom sa
pozemky efektívnejšie využijú. Pozemky majú nevyhovujúce územno-technické podmienky pre
miestnu komunikáciu

1.8 pozemok parcela číslo E-KN 1622 vo výmere 7394 m2, druh pozemku ostatné plochy,
vedený na LV č.392, vo vlastníctve obce Sucháň v celosti, vedený v KN Okresného úradu,
katastrálneho odboru , Veľký Krtíš
Novovytvorená parcela odčlenená geometrickým plánom číslo 44476329-170/2017,
autorizačne overená dňa 12.12.2017 od parcely registra E-KN č.1622 nadobudne žiadateľ
nasledovne :
 parcela číslo C-KN 1083/6 vo výmere 505 m2, ostatné plochy, v prospech :
AMSTAVBA s.r.o., IČO : 44 152 884, Majerská cesta 98, Banská Bystrica, v celosti
Cena : 0,20 €
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok Obec Sucháň dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý užíva ,
odpredajom sa pozemok bude efektívnejšie využívať.

Anna Triznová v.r., starostka obce
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Tento Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo
obecné zastupiteľstvo v Sucháni uznesením číslo 6/2017 dňa 14.12.2017.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
www.obecsuchan.sk po dobu 15 dní .

Zverejnený dňa : 15.12.2017
Zvesený dňa : .................
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