OZNÁMENIE
o zámere obce Žitavany predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Obec Žitavany v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne
Obecné zastupiteľstvo obce Žitavany trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Žitavany má zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Žitavany:
pozemky v katastrálnom území Opatovce vo vlastníctve Obce Žitavany, a to:


Č. parc. 234/41 o výmere 19 m2, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 234/2 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 4238 m2,

pozemky v katastrálnom území Kňažice vo vlastníctve Obce Žitavany, a to:



Diel č. 3 o výmere 14 m2, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 1063 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2285 m2,
Diel č. 4 o výmere 181 m2, odčlenený od pozemku reg. C KN parc. č. 1063 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2285 m2,

do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jozefa Cibiru, rod. Cibira, Príčina 693/32, Žitavany,
nar. xxxxxxxx a manželky RNDr. Marty Cibirovej, rod. Jurkyová, Príčina 693/32, Žitavany,
nar. xxxxxxxx, za podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom
do katastra nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať kupujúci, za kúpnu cenu 5,00 €/m2,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:
jedná sa o pozemok tvoriaci priľahlú plochu k stavbe súp. č. 693 – rodinnému domu, ktorého
sú žiadatelia vlastníkmi a ktorý užívajú.
Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer predaja vyššie uvedeného nehnuteľného
majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 238/2022
dňa 14.09.2022.
Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Doba zverejnenia: od 21.09.2022 – po dobu min. 15 dní.
Spôsob zverejnenia: www.zitavany.sk, úradná tabuľa Obce Žitavany
Žitavanoch, dňa 21.09.2022
Štefan Borkovič, v. r.
Starosta obce

