Obec Skalka nad Váhom
Obecný úrad, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
tel./ fax : 032 6584 224 / 408 email: obec.skalka@stonline.sk

IČO : 00311 961

Zverejnenie zámeru
Predaja nehnuteľnosti – pozemku obce Skalka nad Váhom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
OBEC SKALKA NAD VÁHOM
v súlade s § 9a) ods. 8 písmeno e) ( osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov znení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Skalka nad Váhom
zo dňa 01.04.2015

zverejňuje zámer
predať nehnuteľnosť - obecný pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Skalská Nová
Ves, obec Skalka nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne:
novovytvorená parcela registra CKN, č. p. 954/9, k.ú. Skalská Nová Ves o výmere 38 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra
CKN, p.č. 954/2 ( druh pozemku Ostatné plochy o výmere 2064 m2) geometrickým plánom č.
36315583-041-2018 zo dňa 18.04. 2018, vypracovaný GEO 3 Trenčín, s.r.o., Gen. M. R: Štefánika
42/402, 911 01 Trenčín, úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, dňa
02.05.2018, pod číslom 505/18, “za kúpnu cenu 1,-€ / m2“.
Kupujúci: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
IČO 36682888
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom predaja je novovytvorená parcela č. 954/9, k.ú. Skalská Nová Ves, obec Skalka
nad Váhom, na ktorej sa nachádza čerpacia stanica a rozvádzač RM zrealizovanej vodnej
stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. V
súlade so stavebným povolením a z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prístupu na
údržbu a prevádzku inštalovaných zariadení je potrebné, aby predmetný pozemok bol vo
výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa kanalizácie RVSVV, s.r.o..
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním
predaja nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce :

www: skalkanadvahom.sk. O odpredaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné
rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania obecného zastupiteľstva je 18.10.2018
Príloha: Geometrický plán č. 36315583-041-2018

Anton Horečný
starosta obce

Deň zverejnenia : 24.09. 2018
Deň zvesenia

: 11.10. 2018

