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V Chľabe, dňa 2. septembra 2019

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Chľaba so sídlom 943 66 Chľaba 197 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva v Chľabe č. 50, zo dňa 16. augusta 2019 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to:
•

novovytvoreného pozemku parc. č. 2087/25, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 376 m² oddeleného geometrickým plánom č. 161/2019, vyhotoviteľa
AAAGEODET, s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, od pozemku parc. č. 2087, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 2067 m2, parcela registra E-KN, katastrálne územie
Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, podiel vlastníctva 1/1,
kupujúcim: Pavol Tóth, trvalým pobytom 943 65 Chľaba 195 a manž. PharmDr. Ernestína
Tóthová, trvalým pobytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova 16
za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR/m2, t.j. celkom 188,00 EUR
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty kupujúcich a tvorí z polovice
betónový chodník pre peších a druhú polovicu odvodňovací jarok slúžiaci na odtok
povrchovej vody, ktorý bol vybudovaný kupujúcimi pred viac ako 40 rokmi a dodnes
udržiavaný. Zámerom odkúpenia pozemku je naďalej udržiavať chodník pre peších a jarok v
bezpečnom stave a starať sa o ich estetickú stránku,
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a zápisu vecného bremena,
• so zriadením vecného bremena o obmedzení práv spojených s vlastníctvom
nehnuteľnosti - práva prechodu a vstupu na pozemok v prospech oprávneného z vecného
bremena - Obce Chľaba.

Ing. Gregor Izrael, PhD.
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