Obec Kanianka zverejňuje
1. v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj
obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – ich poškodenia a to strelnej zbrane
typu ČZ75 výrobné číslo F-2183 pre p. Jána Fecka, strelnej zbrane typu ČZ75 výrobné
číslo J-4324 pre p. Stanislava Kúdelku a strelnej zbrane typu ČZ75 výrobne číslo G8992 pre p. Michala Árendáša
2. v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu
vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania užívaného pozemku bezprostredne susediaceho
s pozemkom vo vlastníctve budúceho kupujúceho, medzi obcou Kanianka a Ing.
Františkom Troskom, trvale bytom 972 01 Bojnice. Jedná sa o parcelu reg. "C"
č.2033/357 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 135 m2 v celosti v k. ú.
Kanianka
3. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu
vlastníctva obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu že
žiadané pozemky nie sú pre obec využiteľné a sú bezprostredne susediace pozemkom
vo vlastníctve budúceho zamieňajúceho Ing. Petra Šimurku , trvale bytom 972 17
Kanianka a obcou Kanianka. Do majetku obce Kanianka prejde parc. CKN č. 165/8
– záhrada o výmere 51 m2 v celosti na základe GP č. 114/2017, vypracovaného
spoločnosťou Geoing s.r.o. dňa 15.1.2018, parc. EKN č. 1754/2 – trvalé trávne porasty
o výmere 163 m2 v podiele 1/49, parc. reg. EKN č. 1754/3 – trvalé trávne porasty o
výmere 62 m2 v podiele 1/49, parc. reg. EKN č. 1825 – orná pôda o výmere 344 m2
v podiele 1/28 , všetky v k.ú. Kanianka. Do majetku pána Ing. Petra Šimurku, trvale
bytom 972 17 Kanianka prejde parcela reg. CKN č. 168/2 – zastavané plochy
a nádvoria , o výmere 68 m2 v celosti a parc. CKN č. 1674/798 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 127 m2 v celosti, obidve parcely v k.ú. Kanianka vytvorené
v zmysle GP č. 114/2017, vypracovaného spoločnosťou Geoing s.r.o. dňa 15.1.2018
ktoré sú vo vlastníctve obce Kanianka. Za rozdiel vo výmere zamieňaných parciel
127,14 m2 doplatí žiadateľ Ing. Peter Šimurka obci Kanianka v cene za m2 stanovenej
OZ.
4. v zmysle § 9a bod 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na
Školskej ulici č.p. 589 , vchod č. 7 , zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , v
Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej výmere 32,13 m2 , na pozemku registra „C“ KN,
parc. č. 1674/313, zapísanej na LV č. 1098, k.ú. Kanianka (bývalá posilňovňa ) na
základe obchodnej verejnej súťaže
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