Zverejnen
nie zámeru
u predať ob
becný maje
etok z dôvo
odu hodné
ého osobitnného zreteľa
Obecné zzastupiteľsttvo obce Brusno
B
uzn
nesením č.
č 19A/2021 zo dňa 119.10.2021
1 schválilo
o
zverejnen
nie zámeru
u predať novovytvo
orený poz
zemok parrcela C K
KN č.1636
6/15, druh
h
pozemku zastavaná
á plocha o výmere 10 m2, ka
atastrálne územie Brrusno, kto
orý vznikoll
Geometricckým pláno
om č. 43
3894369-29
9/2021 vyhotoviteľ Ing. Peterr Pisarovič – ,zo dňa
a
20.07.202
21 z pôvod
dnej parce
ely E KN č . 138/2 dru
uh pozemk
ku zastavaaná plocha
a o výmere
e
30 m2, ve
edený na LV
L 1553, vedenom
v
p
pre k.ú. Brrusno, v zmysle
§ 9
ods. 2
písm. a)
a § 9a
9 ods. 8 písm. e) zákona č.
č 138/199
91 Zb. a too z dôvodu
u hodného
o
osobitnéh
ho zreteľa, ktorým je malá vým
mera pozem
mku a cena
a za vypraacovanie znaleckého
o
posudku a náklady na
n obchod
dno verejnú
ú súťaž ale
ebo dražbu
u by prevyššovala kú
úpnu cenu
u
pozemku..
Dôvod ho
odný osob
bitného zreteľa spoččíva v tom
m, že poz
zemok je oplotený v užívaníí
žiadateľa..
poslanci: In
ng. Alexandra Barlovvá PhD., JU
UDr. Tomáš Hláčik, IIng. Peter Ivic,
Prítomní p
Mgr. Duša
an Krakovsský, Pavol Lihan, Bc.. Danica Parobeková
á, Michal U
Uhrík, Ing. Ján
J Vaník
Hlasovali za (menovvite): Ing. Alexandra
A
Barlová Ph
hD., JUDr. Tomáš Hlááčik,
Ing. Peterr Ivic, Mgr. Dušan Kra
akovský, P
Pavol Lihan
n, Bc . Dan
nica Parobeeková, Michal Uhríkk,
Ing. Ján V
Vaník
proti (men
novite): ..............................
zdržali sa (menovite
e): .........................…
Zámer pre
enajať ma
ajetok obce
e Brusno b
bol zverejn
nený :
na úradne
ej tabuli ob
bce dňa: 20.10.2021
na intern
netovej stránke
s
obce
o
dňa
a: 20.10.2
2021

