OBEC JAKUBOVA VOĽA
Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
J

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
§ 9a, ods. 8 písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Jakubova Voľa zverejňuje zámer zámeny obecných pozemkov parcelné číslo EKN 402,
vodné plochy, o výmere 169 m2 a parcelné číslo EKN 412, ostatné plochy, o výmere 768 m2 ,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jakubova Voľa, obec Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedených
Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 352, za pozemok parcelné číslo
EKN 139/205, o výmere 2 129 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Jakubova Voľa, obec
Jakubova Voľa, okres Sabinov, vedeného Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 349 z dôvodu hodného osobitného zreteľa .
Hodnota jednotlivých pozemkov bude určená na základe znaleckých posudkov.
Dôvodom osobitného zreteľa je :
Obec uvedené pozemky nevyužíva a ani v budúcnosti využívať nebude z dôvodu ich umiestnenia. . Na
druhej strane, pozemok, ktorý chce obec zámenou získať do svojho vlastníctva bude slúžiť na
vybudovanie prístupovej cesty na cintorín a vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne.
Hlasovanie poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14. septembra 2016
Z celkového počtu 5 poslancov boli na zasadnutí prítomní 5 poslanci , ktorí hlasovali nasledovne:
za
4
proti
1
zdržal sa
0
Z uvedeného vyplýva , že Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 43/2016 zo dňa 14. septembra 2016
bol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený spôsob prevodu majetku formou zámeny
.
Zámena pozemkov bude predložená na schválenie Obecnému zastupiteľstvu po vyhotovení znaleckých
posudkov.
Zámer zámeny je zverejnený na :
- úradnej tabuli obce Jakubova Voľa odo dňa 16. 09. 2016
- internetovej stránke www.jakubovavola.sk odo dňa 16. 09. 2016
V Jakubovej Voli dňa 16. 09. 2016
Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce

