
OBEC STASKOV
Obecný úrad Staškĺlv

Ul. .Iozefa Kroneľa č. 588' 023 53 Staškov

Zverejnenie zámeľu

uskutočnit' pľedaj majetku obce Staškov

z dôvodu hodného osobitného zretel'a

obec Staškov v súlade s $ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. l38/l99l Zb. o ma1etku obcí v znení
neskoľších pľedpisov zveľejňuje ztlmer odpľedaja prebyočného majetku obce :

- parcely CKN 451ó 15 orná pöda 24 m2' CKN 45|616 orná pôda l02 m2, CKN 4519 13 trvalý
tľávny poľast 16 m2, CKN 45l9l4 trvalý trávny porast 55 m2, CKN 452012 zastavaná ploclra
55 m2, CKN 452114 zastavaná plocha 379 m2, CKN 452l 15 zastavaná plocha 15 rn2, CKN
452116 zastavaná plocha 4 m2, CKN 451614 omá pÔda 1 53 n2, vývoľené GP č. 97l202O dňa
10.02. 20Ż1 Miroslavom Ripelom - GEOMER, sídlo Lipová 810/30 ,024 01 Kysucké Nové
Mesto, úľadne oveľil Ing. Terézia Targošová č). 1651202l zo día 1 1 .03 ' 202l ( celková výnreľa
743 m2), z dôvoclu lrodného osobitného zľetęľa - Žiadate|'p. Irena KoŽáková, bytorn Staškov
s.c

osobitný ztetel' spočíva V totn, ž'ę żiadatel'ka uživa predrnetné paľcely v clobre vieľe viac ako
40 ľokov. Paľcely sú súčast'ou záhrady pri rodinnom dome s.č. ól |. Żiadatęl'ke bol sclrválený
odpľedaj na ztlklade Uznesenia č,. 912004 zo zasadnutia obecrrého zastupitel'stva obce Staškov
korraného dňa 03.09.2004paľciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10173 v celkovej výmeľe
709 n2. Parcely boli zamerané GP č,.74/2003, ktorý rnal slúŽiť ako podklad v ľámci pľojektu
ROEP. K zápisu predmetného GP č. 7412003 a kúpnej zmluvy uzavretej rnedzi obcou Staškov
a Žiadatel'kou na Katastrálnom úľade rredošlo. Pôvodná výmera činila 709 m2. Vznikom
novélro GP č,.9712020 vznikol rozdiel vo výneľe parciel 34 m2.

Na základe vyššie uvedených skutočností obec Staškov stanovuje cenu na vzniknutý ľozdiel
vo výmeľe paľciel ( 3a mĄ za 7m2 určenú v zmysle znaleckého posudku. Żiadatelia uhľadia
všetky poplatky spojené s Vypracovanim znalęckého posudku a prevodom majetku v katastri
nehnuteľností.

V Staškove, clňa 3|'05.Ż021

Zveľejnené na Uľadnej tabuli obce Staškov dňa 3 l .05. 20Żl
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Ing' Ladislav Šimčisko
starosta obce

Zámer pľedaja majetku obce bude pľedmetom rokovania obęcného zastupitel'stva v Staškove dňa
25.06.2021.


