Zverejnenie odpredaja nehnuteľného majetku obce Kanianka
1. Obec Kanianka v zmysle § 9a odsek 1 písm.a, odsek 2 a 3 zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. VI ods. 10 a násl. VZN obce
Kanianka č. 5/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce, zverejňuje na základe
výsledkov Obchodnej verejnej súťaže odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
obce Kanianka - parcela CKN k.ú. Kanianka, č. 2033/301 o výmere 13983 m2,
zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka,
k.ú. Kanianka, v prospech spoločnosti RELAX SK, s.r.o., Poruba 395, IČO: 43981321,
v sume 423.000,- €
2. Obec Kanianka zverejňuje v zmysle § 9 a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov prevod majetku – verejná splašková
kanalizácia do vlastníctva Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006. Predmetom prevodu je
verejná splašková kanalizácia zameraná v Porealizačnom polohopisnom
a výškopisnom zameraní č. 103/2018 vyhotovenom spoločnosťou GEOing s.r.o.,
Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa 12.9.2018, v Geometrickom pláne č. 143-a/2019
vyhotovenom spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa
15.11.2019, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č.
518/20 dňa 18.05.2020, v Geometrickom pláne č. 143-b/2019 vyhotovenom
spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa 28.11.2019, úradne
overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 549/20 dňa
21.05.2020 a v Geometrickom pláne č. 143-c/2019 vyhotovenom spoločnosťou
GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa 20.12.2019, úradne overenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 579/20 dňa 29.05.2020.
Predajná cena je 35,00 Eur (slovom tridsaťpäť eur).
Dôvodom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec nesmie
prevádzkovať kanalizáciu, nemá príjem z vodného a stočného a ako vlastník je povinná
hradiť náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Kanianka
Obec Kanianka zverejňuje:
1. v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle VZN
obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer prenájmu
nehnuteľného majetku – nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome Školská
589 na parcele CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/313 prináležiaci ku vchodu 13 o výmere
30 m2

2. v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle VZN
obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer prenájmu
nehnuteľného majetku – časť parcely CKN k.ú. Kanianka č. 1674/6 vo výmere 25 m2
za účelom predaja zmrzliny – umiestnenie stánku

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Kanianka
Obec Kanianka zverejňuje:
1. v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p. a v zmysle IV. časti čl. 6 ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady
hospodárenie s majetkom obce, zámer odpredaja nehnuteľného majetku – časť parcely
CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3 o výmere 168 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaná na LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka, v prospech
vlastníka obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17, SR, Kanianka, IČO 00513239, v podiele
1/1., za účelom realizácie individuálnej bytovej výstavby.
Žiadateľom sú manželia Ing. Ivan Magdolen a Ing. Jana Magdolenová PhD, Na
Karasiny 64, 971 01 Prievidza
2. v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p. a v zmysle IV. časti čl. 6 ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady
hospodárenie s majetkom obce, zámer odpredaja nehnuteľného majetku – časť parcely
CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3 o výmere cca 60 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaná na LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka, v prospech
vlastníka obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17, SR, Kanianka, IČO 00513239, v podiele
1/1., za účelom realizácie parkovacích plôch zo zatrávňovacích dielcov individuálnej
bytovej výstavby.
Žiadateľom je Peter Mišenka, Poľovnícka 8, 972 17 Kanianka

3. na základe žiadosti Miroslava Šormana, Lyžiarska 400/1, 972 1 Kanianka, v zmysle §
9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle
IV. časti čl. 6 ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie
s majetkom obce, zámer odpredaja nehnuteľného majetku – časť parcely CKN k.ú.
Kanianka, č. 1674/526 o výmere 156 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na
LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka, v prospech vlastníka obec
Kanianka, SNP 583/1, 972 17, SR, Kanianka, IČO 00513239, v podiele 1/1., za účelom
vysporiadania majetku, ktorý podľa žiadosti menovaného mal tento v minulosti už
uhradiť.

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce Kanianka
Obec Kanianka zverejňuje:
4. v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle IV.
časti čl. 6 ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie
s majetkom obce, zámer zámeny pozemkov na základe žiadosti Ing. Igora a Juraja
Vážana obaja bytom Stará cesta 51/80 , 972 17 Kanianka, tak, že do vlastníctva

menovaných žiadateľov títo navrhujú previesť obecné pozemky parcely CKN k.ú.
Kanianka č. 1677/490, 2108, 2109, 2689, 144, 2120, výmenou za nevysporiadané
pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktorých časti by z vlastníctva menovaných
prešli do vlastníctva obce. Jedná sa o pozemky EKN 105/1, 105/6.

V Kanianke, dňa 10.6.2021
Ing. Ivor Husár
Starosta obce

