ZÁMER ZÁMENY NEHNUTEĽNOSTÍ
OZ na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením č. 12/2019 schválilo zámer zámeny
nehnuteľností vo veci majetkoprávneho vysporiadania
pozemkov pre príjazdovú
cestu
k plánovanému zbernému dvoru v tomto znení:

Obecné zastupiteľstvo Obce Sokoľany podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. prerokovalo a
schvaľuje zámer
na zámenu nehnuteľnosti, a to:
-

pozemku – parc. KN „E“ č. 1943, druh: Orná pôda o výmere 49 m2, nachádzajúcom sa v
kat. území Sokoľany, evidovanom Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom
na LV č.1743 v podielovom spoluvlastníctve Agnesy Kmecovej, rod. Vargová, nar.:
08.04.1954, bytom Sokoľany 91, 044 57 Haniska, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½
k celku

a
-

časti pozemku – parc. KN ,,E“ č. 2488, druh: Orná pôda o výmere 27417 m2,
nachádzajúcom sa v kat. území Sokoľany, evidovanom Okresným úradom Košice - okolie,
katastrálnym odborom na LV č. 708 vo vlastníctve Obce Sokoľany, so sídlom Sokoľany 193,
044 57 Haniska, IČO: 00 690 741 o výmere cca 20 m2 na základe Geometrického plánu,
ktorý bude vyhotovený na náklady p. Agnesy Kmecovej.

Zámer sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Sokoľany a na webovom sídle obce:
www.obecsokolany.sk v záložke Elektronická úradná tabuľa.

V Sokoľanoch, 27.6.2019

František Beregszászi
Starosta obce

ZÁMER KÚPY NEHNUTEĽNOSTI
OZ na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením č. 18/2019 schválilo zámer kúpy nehnuteľnosti
vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre príjazdovú cestu k plánovanému zbernému
dvoru v tomto znení v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Sokoľany podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. prerokovalo a
schvaľuje zámer
kúpy nehnuteľnosti:
- pozemku - parc. KN „E“ č. 1949, druh: Orná pôda o výmere 34 m2 zapísaného na LV č.
875 pre kat. územie Sokoľany,
v podielovom spoluvlastníctve Ladislava Výrostka, rod. Výrostka, nar. 16.12.1952, bytom
Sokoľany 185, 044 57 Haniska o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/6 k celku,
v prospech Obce Sokoľany, so sídlom Sokoľany 193, 044 57 Haniska, IČO: 00 690 741.
Kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť v kat. území Sokoľany je stanovená dohodou zmluvných
strán na sumu 5 € / m2.

Zámer sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Sokoľany a na webovom sídle obce:
www.obecsokolany.sk v záložke Elektronická úradná tabuľa.

V Sokoľanoch, 27.6.2019

František Beregszászi
Starosta obce

