OBEC B Á T K A
Bátka č. 161, PSČ: 98021, IČO: 00318604,
Tel: 047/5697101, e-mail: ocu.batka@rsnet.sk
Oznámenie o zámere zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predkladáme návrh na zámenu majetok, pozemok obce Bátka ako prípad osobitného zreteľa.
(zámer previesť majetok obce ako prípad osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve).
Obec Bátka v zmysle § 9a ods. 8 písm. e). zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje svoj zámer zameniť nasledovný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa:
Obec Bátka je spoluvlastníkom nehnuteľnosti pozemku – ornej pôdy:
1. Parc. E č. 9064/15 vo výmere 701 m2
2. Parc. E č. 9064/51 vo výmere 644 m2
3. Parc. E č. 9064/85 vo výmere 1269,50 m2
( pozemky pri ceste na poľné letisko, pre obec sú nevyužiteľné)
Za pozemky AGROBAN s. r. o. - orná pôda:
1. Parc. E č. 9657/1 vo výmere 879 m2
2. Parc. E č. 9657/2 vo výmere 619 m2
3. Parc. E č. 9651/3 vo výmere 619 m2
(Pozemky sa nachádzajú v areáli MŠ – Bátka, časť budovy MŠ je postavená na uv. parcelách
ako aj prípojka na vodovod do MŠ – Bátka.)
Zámena pôdy podľa zákona 330/1991 ods. 4. bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
Zámer zameniť uvedený majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Bátke na najbližšom rokovaní trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer zameniť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schválením prevodu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer musí
byť zverejnený počas celej doby. Zámer zameniť majetok obce naďalej zverejňuje od 25. júna 2018 do
11. júla 2018 na úradnej tabuli obce Bátka a na internetovej stránke obce Bátka.

V Bátke, dňa 25. júna 2018

Peter H e n c z
Starosta obce

