Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín
formou zámennej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín formou zámennej zmluvy z
dôvodov hodných osobitného zreteľa takto:
Predmet prevodu:
- parcela registra EK-N 4027, druh pozemku Vodné plochy v k.ú. Hažlín o výmere 1948 m2 ,
zapísanej na LV č. 1 , vedenom Okresným úradom v Bardejove , katastrálny odbor, ktorej
výlučným vlastníkom je obec Hažlín
a
- parcela registra EK-N 268, druh pozemku Ostatná plocha v k.ú. Hažlín o výmere 1533 m2 ,
zapísanej na LV č. 2327, vedenom Okresným úradom v Bardejove , katastrálny odbor, ktorej
výlučným vlastníkom je Jozef Dančišin, J. Grešáka 3558/26, Bardejov
v súlade s geometrickým plánom č. 36508012-48/21 do výlučného vlastníctva a to:
- diel č.5 o výmere 168 m2 a diel č. 6 o výmere 27 m2 odčlenený od parcely EKN 268 do
vlastníctva obce Hažlín
- diel č. 8 o výmere 5 m2 a diel č. 9 o výmere 12 m2 odčlenený od parcely EKN 4027 do
vlastníctva Jozefa Dančišina, J Grešáka 3558/26, Bardejov
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Verejný záujem vo vysporiadanie pozemkov v intraviláne obce.
Diel č.8 a diel č.9 sa nachádza pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec nevyužiteľný.
Diel č. 5 a diel č. 6 prenecháva žiadateľ do vlastníctva obce Hažlín. Tieto diely tvoria časť
miestnej komunikácie – ulica Sadová.
K zámene dôjde bez vzájomného finančného vyrovnania rozdielu v hodnote predmetov
zámeny.
Návrh zámeny bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku je zverejnený:
- na úradnej tabuli obce Hažlín odo dňa :
- na internetovej stránke www.obechazlin.sk odo dňa : 10.11.2021
V Hažlíne, dňa 10.11.2021
Ing. František Olah
starosta obce
Vyvesené: 10.11.2021
Zvesené:

