ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU, ODPREDAJA, ALEBO INÉHO
VYUŽITIA OBECNÉHO MAJETKU
Obec Kanianka zverejňuje:
1. V zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. a) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce Kanianka, zapísanej na
Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú.
Kanianka, na LV č. 1 a to pozemku:
-

CKN parc.č. 1674/303 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 848 m2,

do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome č.s.
598, vchody č. 16,18,20,22, zapísaných v časti „B“ LV č. 1134 pre k.ú. Kanianka s tým, že
každý vlastník bytu nadobudne spoluvlastnícky podiel vo výške 1/48-ina ( v príslušnom
podiele) vzhľadom k celku podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetný pozemok je
v súlade s ustanoveniami Zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov klasifikovaný
ako pozemok zastavaný bytovým domom č.s. 598. Kúpna cena za odpredaj predmetného
pozemku je stanovená v súlade s ust. § 18a Zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ust. § 15 ods. 1 Vyhlášky
Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov,
úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie
pozemkov v znení neskorších predpisov, vo výške 2,32-€/m2, čo pri prevádzanej výmere
pozemku činí sumu 1.967,36 €, slovom tisícdeväťstošesťdesiatsedem Eur a 36 centov, ktorú
sa kupujúci zaväzujú uhradiť spoločne a nerozdielne bezhotovostne bankovým prevodom na
účet predávajúceho a to buď jednorazovo alebo vo forme splátok, ktorých výška bude
dohodnutá v kúpnej zmluve. Obecné zastupiteľstvo za tým účelom splnomocňuje starostu
obce, aby s kupujúcimi vlastníkmi bytov dohodol spôsob zaplatenia kúpnej ceny v kúpnej
zmluve.
2. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
prevod
vlastníctva obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov medzi obcou Kanianka a pánom Petrom
Mokrým s manž. Žanetou.
Do majetku obce Kanianka prejde parc. reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávne porasty o výmere
460 m2. Do majetku pána Petra Mokrého, s manž. Žanetou Mokrou , rod. Vreckovou , nar.,
obaja trvale bytom 972 26 Nitrianske Rudno , prejde časť pozemku parc. reg. „C“ č. 2104/1 –
trvalé trávne porasty o výmere 460 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Kanianka na základe GP
č. 132/2017 vyhotoveného dňa 7.12.2017 firmou GEOing s.r.o. Prievidza, za podmienky, že
v prípade, ak pán Peter Mokrý nebude realizovať stavbu rodinného domu na parc. reg. „C“ č.
2104/1 – trvalé trávne porasty, bude mať na kúpu tejto parcely predkupné právo obec
Kanianka. Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ.

3. výkup parciel reg. „E“ v k.ú. Kanianka od pôvodných vlastníkov do vlastníctva obce
Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov v lokalite vedľa štátnej cesty
č. III/51825 smerom na Lazany, v zmysle uznesenia OZ č. 382/2013 v sume 1 €/m2
nasledovne:
- parc. reg. E č. 450 - orná pôda o celkovej výmere 12 m2 podiel ¼ ; parc. reg. E č.
451 – orná pôda o celkovej výmere 29 m2 podiel ¼; parc. reg. „E“ č. 397 – orná pôda
o celkovej výmere 1 m2 podiel 1/2 a parc. reg. „E“ 398 – orná pôda o celkovej
výmere 1 m2 podiel 1/2 všetky v k.ú Kanianka od: Heleny Hromadovej, rod.
Vážanovej, , trvale bytom 972 12 Nedožery-Brezany
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- parc. reg. E č. 484 - orná pôda o celkovej výmere 15 m v celosti, v k. ú. Kanianka,
od Marty Lajstríkovej, rod. Kurišovej, trvale bytom Turčianske Teplice
-

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá
kupujúci. Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša
k prípadným opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred
zápisom tejto zmluvy.

4. 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 Ľubomírom Kováčom, nar., trvale bytom Kanianka, za účelom riešenia vjazdov na
súkromné pozemky. Jedná sa o časti z obecnej parcely reg. "C" č.1674/3 – zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Kanianka podľa situačného náčrtu a to:
-

časť parcely č. 1 o výmere cca 28 m2 v celosti
časť parcely č. 2 o výmere cca 98 m2 v podiele 1/2

na základe GP vypracovaného po schválení zámeru odpredaja. Všetky náklady súvisiace so
zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ.
5. 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
zámeny bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúceho
zamieňajúceho Bc. Antona Vážana, , a manž. Alžbety Vážanovej, rod. Šimkovej, nar.
trvale bytom 972 17 Kanianka a obcou Kanianka.
Do majetku obce Kanianka prejde parc. reg. „E“ č. 1839 – orná pôda o výmere 378 m2
v podiele ¼., parc. reg. „E“ č. 1835 – orná pôda o výmere 220 m2 v podiele 5/8, parc. reg.
„E“ č. 432– orná pôda o výmere 28 m2 v podiele 5/120, parc. reg. „E“ č. 433/2 – orná pôda o
výmere 3 m2 v podiele 5/120 a parc. reg. „E“ č. 433/1 – orná pôda o výmere 3 m2 v podiele
10/240. Do majetku pána Bc. Antona Vážana, a manž. Alžbety Vážanovej, rod. Šimkovej,
nar., trvale bytom 972 17 Kanianka , prejdú časti pozemku parc. reg. „E“ č. 1674/3 –
zastavané plochy a nádvoria , ktoré sú vo vlastníctve obce Kanianka a to:
-

časť parcely č. 2 o výmere cca 98 m2 v podiele 1/2 , podľa situačného náčrtu

-

časť parcely č. 3 o výmere 7 m2 v celosti, podľa GP č. 102/2017 zo dňa 18.9. 2017
vypracovaného Geoslužbou Prievidza s.r.o.

Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ.
6. v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu
vlastníctva obecného majetku formou odpredaja a to parcely reg. „C“ č. 234/1 –
záhrady o výmere 189 m2 podľa osobitného zreteľa z dôvodu prikúpenia
bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúceho
kupujúceho medzi obcou Kanianka a Mariánom Petrášom, a manž. Miladou
Petrášovou rod. Mečiarovou, , obaja trvale bytom Kanianka. Všetky náklady súvisiace
s kúpou pozemku hradí žiadateľ.

7. kúpu parcely reg. „E“ č. 1831 – orná pôda o výmere 378 m2 v k.ú. Kanianka
v lokalite odstavnej plochy pre autobusy pri kostole, v podiele 5/30, od JUDr. Jána
Lacka, nar., trvale bytom 972 17 Kanianka, za účelom majetkoprávneho usporiadania
vlastníctva pozemkov v prospech obce , v zmysle uznesenia OZ 369/2017 za cenu 3
€/m2.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá
kupujúci. Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša
k prípadným opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred
zápisom tejto zmluvy.

8. kúpu parcely reg. „C“ č. 2107 – trvalé trávne porasty o výmere 546 m2 v k.ú.
Kanianka od Ing. Jaroslava Dobrotku, , trvale bytom 971 01 Prievidza, za účelom
majetkoprávneho usporiadania vlastníctva v prospech obce za cenu 15 €/m2.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá
kupujúci. Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša
k prípadným opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred
zápisom tejto zmluvy.

9. v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pokračovanie prevádzkovania lekárne, zámer prenájmu
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v stavbe
“Združený objekt zdravotného strediska a obecného úradu“ s prideleným súpisným
číslom 583 na ulici SNP v Kanianke, postavenej na parcele reg. „C“ č. 1674/401v k.ú.
Kanianka, zapísanej na LV č. 1. Nebytové priestory pozostávajú z nasledovných
miestností:
výdaj liekov 40,36 m2

prípravovňa 11,01 m2
umyváreň 8,65 m2
chodba 11,98 m2
kancelária vedúceho lekárnika 12,42 m2
zadný vstup 11,6 m2
WC 2,47 m2
miestnosť pre upratovačku 2,47 m2
rampa vrátane podielu na spoločnej rampe 20 m2
o celkovej výmere 120,52 m2
minimálne za cenu obvyklého nájmu, t.j. 19,91 €/m2
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