Obec Novoť
Obecný úrad v Novoti, č. 285, 02955 Novoť, okres Námestovo
IČO 00 314 692 , DIČ 2020 5717 18

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZAMENIŤ MAJETOK AKO PRÍPAD HODNÝ
OSOBITNÉHO ZRETEĽA
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zámenu majetku obce Novoť resp. vzájomný
prevod vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy medzi Obcou Novoť a Jankou
Sochuliakovou, rod. Kavalierovou, bytom Novoť č. 231, 029 55 Novoť, k zamieňaným
pozemkom nasledovne:
a) Obec Novoť prevedie zámenou na Janku Sochuliakovú vlastnícke právo k pozemkom:
- parc. C-KN č. 6810/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m2,
- parc. C-KN č. 6810/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2,
- parc. C-KN č. 6810/26 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487 m2,
všetky zapísané na liste vlastníctva č. 1465 pre okres Námestovo, obec Novoť, katastrálne
územie Novoť
b) Janka Sochuliaková prevedie zámenou na Obec Novoť vlastnícke právo k pozemku parc.
E-KN č. 6878/2 trvalý trávny porast o výmere 944 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 5259
pre okres Námestovo, obec Novoť , katastrálne územie Novoť
a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú
pozemky za pozemok, zámena sa na základe súhlasu záujemcu o prevod bude realizovať
bezodplatne.
Zámer zameniť uvedený majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Novoti na najbližšom rokovaní trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Zámer zameniť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schválením prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce Novoť
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