Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(ďalej len „zákon“)
Obec Hervartov, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
1.Obec Hervartov má zámer kúpiť nehnuteľný majetok:
- pozemky parciel EKN 582/2 - orná pôda o výmere 898 m2 a EKN 1074- orná pôda o výmere 1707 m2 v podiele ¼
k celku v k. ú. Hervartov, od Žofie Karvášovej, bytom Ťačevská 1573/31, 085 01 Bardejov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ:
Skutočnosť, že pozemok EKN 1074 momentálne slúži ako časť miestnej komunikácie z obce Hervartov do susednej
obce Šiba a pozemok EKN 582/2 bude slúžiť ako miestna komunikácia pre prístup k ZŠ Hervartov.
Ide o verejný záujem.
2. Obec má zámer zameniť pozemky medzi:
- Annou Bubeníkovou bytom Jiráskova 1, 085 01 Bardejov (zamieňajúci č. 1) a Obcou Hervartov, Hervartov 84,
086 22 Kľušov, (zamieňajúci č. 2) v k. ú. Hervartov:
Pozemky na zámenu vo vlastníctve Anny Bubeníkovej, bytom Jiráskova 1, 085 01 Bardejov v k. ú. Hervartov
vedené na LV č. 476 v podiele 1/1, pod B/1:
a) pozemok EKN 1569/1 orná pôda o výmere 162 m2
b) pozemok EKN 1569/2 orná pôda o výmere 3 539 m2
a podielovým spoluvlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:
c) pozemok EKN č. 1564/2 trvalý trávny porast o výmere 2 623 m2 – vedený na LV č. 826 v podiele 6/24, pod
B/2
Pozemky na zámenu vo vlastníctve Obce Hervartov v k. ú. Hervartov vedené na LV č. 429 v podiele 1/1, pod B/1:
a) pozemok EKN 1549 orná pôda o výmere 2 836 m2
b) pozemok EKN 1276 orná pôda o výmere 721 m2
c) pozemok EKN č. 1275 trvalý trávny porast o výmere 537 m2
Osobitný zreteľ:
Ide o zachovanie futbalového ihriska v obci. Jedná sa o verejný záujem.
3. Obec má zámer zameniť pozemky medzi:
- Jozef Harčár, Hervartov č. 80, 086 22 Kľušov (zamieňajúci č. 1) a Obcou Hervartov, Hervartov 84, 086 22
Kľušov, (zamieňajúci č. 2) v k. ú. Hervartov:
Pozemky na zámenu vo vlastníctve Jozefa Harčára, Hervartov č. 80, 086 22 Kľušov v k. ú. Hervartov vedené na
LV č. 351 a to pod B/1 v podiele 1/1:
a) pozemok – trvalý trávny porast, parcela EKN 1566/1 o výmere 305 m2,
b) pozemok – trvalý trávny porast, parcela EKN 1566/2 o výmere 1271 m2.
Pozemky na zámenu vo vlastníctve Obce Hervartov v k. ú. Hervartov vedené na LV č. 429 a to v podiele 1/1,
pod B/1:
a) pozemok – orná pôda, parcela EKN 1424 o výmere 1980 m2.
Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemkov sa uskutoční bez doplatku.
Osobitný zreteľ:
Ide o zachovanie futbalového ihriska v obci. Jedná sa o verejný záujem.
4. Obec má zámer:
- vysporiadať pozemok od p. Dany Kovaľovej, J. Grešáka 3, Bardejov č. parc. EKN 941/1 orná pôda v podiele
40/480, t. j. o výmere 45,17 m2. Po vysporiadaní vlastníckeho vzťahu zmeniť aj kultúru pôdy na zastavanú plochu.
Ide o verejný záujem.
Osobitný zreteľ:
Zriadenie prístupovej cesty – miestnej komunikácie k novým rodinným domom.
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