
                               O b e c   R u d n í k
                          906 23  Rudník č. 1

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov

Obec Rudník
zverejňuje

Z Á M E R

predaja majetku Obce Rudník z dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

novovzniknutej  parcely  „C“  KN  č.  22149/5  o výmere  15  m2,  druh  pozemku
zastavaná plocha a novovzniknutej parcely „C“ KN č. 22149/6 o výmere 1 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, vzniknutých odčlenením od pozemku parcely registra
„C“ KN evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 22149/1 – zastavaná plocha
o celkovej  výmere  1767  m2,  na  základe  geometrického  plánu  č.  037/18
vypracovaného dňa 25.5.2022 Ing. Michalom Garajom a úradne overeného dňa
6.6.2022 katastrálnym odborom Okresného úradu v Myjave pod č.j. G1-247/2022. 

Zdôvodnenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa:

Odčlenené novovytvorené pozemky sa nachádzajú vo dvore rodinného domu súp.č.
58  a vzhľadom  na  ich  umiestnenie  a vzhľadom  na  skutočnosť,  že  obec  tento
pozemok nevyužíva na účel miestnej komunikácie, pozemok je iba zatrávnený a nie
je upravený na pôvodný účel využitia, možnosti jeho využitia sú vzhľadom na jeho
polohu obmedzené pre iných užívateľov. Obec Rudník ho nepotrebuje na plnenie
svojich úloh. Obec zároveň získa kúpnou zmluvou novovytvorený pozemok parc.č.
22140/4 – trvalý trávny porast o výmere 19 m2 a  novovytvorený pozemok parc.č.
22140/5 – trvalý trávny porast o výmere 3 m2 , čím získa do majetku priestor okraja
miestnej komunikácie č. 22c, ktorý je potrebný najmä kvôli zimnej údržbe miestnej
komunikácie.

     Predaj  predmetnej  nehnuteľnosti  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  bude  predmetom
schvaľovania Obecným zastupiteľstvom v Rudníku na najbližšom zasadnutí.  Pri predaji majetku
obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  rozhodne obecné  zastupiteľstvo   3/5  väčšinou
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer predať majetok týmto
spôsobom  je  obec  povinná  zverejniť  najmenej  15  dní  pred  schvaľovaním  predaja  obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  pričom tento zámer musí
byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Zverejnené v Rudníku dňa 1. augusta  2022

         Monika Malcová
            starostka obce
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