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IČO: 00322032; DIČ: 2020623077; email: ocu.hervartov@gmail.com; www.hervartov.sk
_____________________________________________________________________________________________
Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(ďalej len „zákon“)

Zámer č. 7/2021
zameniť majetky s obcou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
od vopred určeného účastníka zámeny
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 zámeny nehnuteľného majetku s obcou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Obec má zámer bezodplatne zameniť pozemky medzi:
- Obcou Hervartov, Hervartov 84, 086 22 Kľušov (zamieňajúci č. 1) a Miroslavom Mackaničom, Hervartov č. 129,
086 22 Kľušov (zamieňajúci č. 2) v k. ú. Hervartov:
Pozemky na zámenu vo vlastníctve Obce Hervartov (zamieňajúci č. 1) v k. ú. Hervartov vedené na LV
č. 429 v podiele 1/1, pod B/1:
a) pozemok CKN 521/29 trvalý trávny porast o výmere 417 m2
b) pozemok CKN 521/37 trvalý trávny porast o výmere 159 m2
Pozemok na zámenu vo vlastníctve Miroslava Mackaniča, Hervartov č. 129, 086 22 Kľušov (zamieňajúci č. 2) v k.
ú. Hervartov, vedený na LV č. 221 v podiele 1/1 , pod B/1:
a) pozemok EKN 1560/2 orná pôda o výmere 2750 m2: = časť z parcely o výmere 1506 m2
Osobitný zreteľ:
Dôvod hodného osobitného zreteľa pri prevode (zámeny) predmetných pozemkov je v tom, že pozemky Obce
Hervartov uvedené v Zámere sú v priamom susedstve s pozemkom Miroslava Mackaniča z jednej strany a z druhej
strany v susedstve miestnej komunikácie. Pozemok takto bude slúžiť ako prístupová cesta k pozemku Miroslava
Mackaniča. Ide výlučne o pozemok pre iné účely nevyužiteľný.
Zverejnené dňa 23.11.2021

