Doplnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
zverejneného dňa 16.09.2019
Obec Hažlín podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktorý bol zverejnený dňa 16.09.2019 na úradnej tabuli obce Hažlín a na
internetovej adrese www.obechazlin.sk takto:
Predmet prevodu:
Pozemok registra C KN, parcelné číslo 1227/1, druh pozemku Vodné plochy,
spôsob využitia-vodný tok, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce o
výmere 25 653 m2, zapísaného na LV č. 1114, vedeného Okresným úradom v
Bardejove, katastrálny odbor, ktorá zodpovedá dĺžke vodného toku Hažlínka
v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku
Kupujúci:
Slovenský republika, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné
námestie 8, Banská Štiavnica, ktorý bude správcom majetku štátu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zosúladenie vlastníckych vzťahov so súčasnou právnou úpravou, a to s ústavným
zákonom č. 461/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a zákonom .č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa ustanovenia 1. hlavy, 1. oddielu, článku 4 ods. 1 prvá veta Ústavy
Slovenskej republiky sú vodné toky vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Ak vodný tok preteká po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok
podľa ustanovenia § 43 ods. 2 vodného zákona korytom.
Ustanovený správca vodných tokov je podľa ustanovenia § 48 ods. 1 vodného
zákona aj správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo vlastníctve štátu.
Z vyššie uvedených skutočnosti vyplýva, že vlastníkom pozemkov koryta vodného
toku nemôže byť iný subjekt ako Slovenská republika a správcom takého pozemku
môže byť výlučne iba zákonný správca vodného toku.
Obec Hažlín nie je schopná zabezpečiť správu vodného toku Hažlínka, ktorou je
všestranná starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodných tokov
a ich korýt (podrobnejšie v ustanovení § 48 ods. 4 vodného zákona).
Zverejnené:
Na úradnej tabuli obce Hažlín dňa 19.08.2021
Na internetovej stránke www,obechazlin.sk dňa: 19.08.2021

