Uznesenia zo 19. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Lipovom
konaného dňa 13. júla 2018
Program
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
Interpelácie
Schválenie zámeru na odpredaj pozemku v lokalite Zemianska Olča

5.
6.
7.
8.

Informačné a organizačné záležitosti
Diskusia
Schválenie uznesení
Ukončenie

k bodu rokovania č. 4:
Uznesenie č. 103-19/2018
1.1.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 9a ods. 8 písme. e.) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje zámer odpredaja pozemku
na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol vyhotovený firmou Geo-pont, s.r.o.
Komárno, stotožnený ako diel č. 1 o výmere 69 m 2, a ktorý spolu s dielom č. 2 bude tvoriť
novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, ktorý bude odčlenený z
pozemku parc. č. E-KN 640 vedenej na LV 197 vo vlastníctve Obce Lipové, s uplatnením
dôvodu hodného osobitného zreteľa Ferencovi Bakosovi, trvale bytom Kolárovská 819/7,
Zemianska Olča, so stanovenou minimálnou východiskovou cenou minimálne =2,- eur za m2,
pričom ako dôvod hodného osobitného zreteľa stanovuje nasledujúce:
„Diel č. 1 na na geometrickom pláne č. 44250207-190/2018, ktorý bol vyhotovený firmou
Geo-pont, s.r.o. Komárno, stotožnený ako diel č. 1 o výmere 69 m 2, a ktorý spolu s dielom č. 2
bude tvoriť novovytvorenú parcelu C-KN 639/33 nachádzajúcich sa v k. ú. Lipové, je podľa LV
č. 197 ornou pôdou, ležiacou za posledným domom na konci ulice Jarná v obci Zemianska Olča.
Na novovytvorenej parcele C-KN 639/33 plánuje žiadateľ následne postaviť rodinný dom.
Keďže parcela sa nachádza na katastrálnom území obce Lipové v jej extraviláne, ale pritom v
intraviláne obce Zemianska Olča, je pre Obec Lipové nepoužiteľná a z tohoto dôvodu
prebytočná. Navyše, ako vlastníkovi pozemku vyplýva obci Lipové sa starať o jeho kosenie a
údržbu, čo z dôvodu jej umiestnenia v obci Zemianska Olča nie je možné.
1.2.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce uvedený zámer zverejniť na
úradných tabuliach obce Lipové ako aj na CEUT na portáli www.slovensko.sk minimálne na 15
dní nepretržite.
1.3.) Obecné zastupiteľstvo v Lipovom ukladá starostke obce na jeho najbližšom zasadnutí
predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy k schváleniu.
Zodpovedná: starostka obce
Termín: ihneď
V Lipovom, 13. júla 2018
Dáša K o v á c s o v á v.r.
starostka obce
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