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Výpis z uznesenia č. 80 - 15/2017
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
zo dňa 09. októbra 20|7
Uzrieserlíe Či. 80 - I 5/201 Z
I.) Obecná zastupiteľstvo v Lipovom berie na vedomie potvrdený záujem lenjcdnčho, a
to pčvodnčho žiadateľa.. p. Zsolta Bagina, o odpredaj pozenlku parc. Č. KN-C 643:/1 ostatná

plochy o celkovej výmere 638 mi vedeného na LV č. 197 Katastrálneho odboru
Okresného úradu v Komárne vo vlastníctve Obce Lipová, a to na základe svoj ho
zverejnenáho zámeru o odpredaj tohto pozemku v zmysle svojho uznesenia č. ?5-14f2Û l 7
zo dňa 2?.Û6.2Ül7 a§ 9a ods.8 písni. e. zákona Č. l38z'l99iZb. o niajetku obcí v znení
neskorších predpisov s uplatnením nasledovnáho dovodu hodnáho osobitného zreteľa:
„Parcela číslo KN-C 61-l3ŕ'l ostatná plocha je zelená plocha medzi štátnou cestou na parcele

KN-C 730! 1 a parcelou KN-C 64Íu'4 vo vlastníctve žiadateľa, s ktorou priamo

susedí.

a

ktorú žiadateľ už teraz používa ako parkovisko pre svojich zamestnancov.. ktorá tam chce

legalizovať. Keďže' parcela sa nachádza na katastrálnom území obce Lipová v jej
estraviláne, ale v intraviláne obce Zeniianska Olča, je pre Obec Lipová nepoužiteľ'ná a z
tohoto diiivodu prchvttičná. Nav-'_vše. ako vlastníkovi pozemku. vyplýva obci Lipová sa
starať ojcho kosenie a lĺidržbo, čo vzhľadoln najej umiestnenie v obci Zemianska Olča nie

je možná. ale čo v súčasnosti robí žiadateľ". ktorý bol na úradnzi-'ch labuliacli. a to pred
(')heen}§*m úradom Lipová, na elektronickej úradnej tabuli na adrese vs-'vvtv'.liptive.sk_ a na
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portály vvvrvv.slovensko.sk, zverejnený v dňoch
l9.Ü?..'2Ül7až
03.08.2017.

2.) Obecná zastupiteľstvo v Lipovom viac ako trojpätinovou väčšinou schvaľuje
odpredaj pozemku pare. Č. KN-C 64311 ostatná plochy o celkovej výmere 638 1113
vcdcnčho Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor. pre okres l<Lomámo, obec Lipová
a k.ú. Lipová vedeného na

LV č. 197 Katastrálneho odboru Okresnáho úradu v Komáme

vo vlastníctve Obce Lipová, záujemcovi Zsoltovi Baginovi rod. Begin, nan- r.č.
_ trvale bytonl Železničná 996z'85, 946 14 Zemianska Olča, občanovi
Slovenskej republiky, v eelosti a schvaľuje celkovú ceml pozemku dohodou vo výške
=E,(lÜ Eurá/ml' t.j. celkom =l276,--Eur (slovom .ledentisícdvestosedemdesiatšesť' Eur).
3.) Obecná zastupiteľstvo v Lipovom ukladá stal`ostke obce zverejniť' toto uznesenie na
íľradnji-'eli tabuliach a následne zrealizovať odpredaj za uvedený-'ch podmienok a tiež jej

ukladá povinnost" podať obccnámu zastupitel`stvu správu o vvkolianoln predaji.
Hlasovanie 4 zúčastnenj-'ch poslancov zo všctlqich 5 poslancov OZ v Lipovom:
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Z.odpovedná: starostka obce
Termín ihned
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Ya správnosť výpisu zodpovedá: Ján Belan, refáretlt
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