Obec Gočovo,
Obecný úrad Gočovo
so sídlom Gočovo 92, 049 24 Vlachovo, v zastúpení starostom Obce Ing. Milanom Mlynárom,
________________________________________________________________________________
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Gočovo podľa § 9a zákona SNR č.
138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodného
osobitného zreteľa.
Obec Gočovo v súlade s ust. § 9a, odst.2, zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2017
na základe uznesenia číslo: XI-21/2017/F v súlade s ust. § 9a, odst.2, zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí. Predmetom zverejnenia je žiadosť žiadateľa :
Žiadateľ : Ján Dukles, rod.Dukles, trvale bytom Gočovo č. 166, 049 24, nar. 06.07.1953 žiada
odkúpiť nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 372 vedenú katastrálnym odborom Okresného úradu
Rožňava, k.ú. Gočovo , parc. č. 61 o výmere 9 m 2 v celosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce
Gočovo. Táto nehnuteľnosť bezprostredne susedí s jeho pozemkami.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľnosti, ktorú Obec nevyužíva a ktorá nehnuteľnosť susedí s jeho nehnuteľnosťami ,ako je
vyššie uvedené.
Obec Gočovo uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje
k účelnejšiemu využitiu iného majetku. Predmet kúpy na základe žiadosti žiadateľa bude účelnejšie
využitý v prospech žiadateľa, starostlivosti o ňu a udržiavania .
Žiadateľ požiadal o odpredaj obecného pozemku v k.ú. Gočovo, ako je vyššie špecifikované , ktorá
žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.01.2017..
Žiadateľ nie je osobou podľa § 9a, odst. 6, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Zámer predať nehnuteľný majetok je zverejnený na :
- úradnej tabuli dňom 06.02.2017
- internetovej stránke obce: :. obec@gocovo.sk, dňom 06.02.2017
Ing. Milan Mlynár
starosta Obce

