UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

344/2021
uznesenie
k návrhu programu 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
schvaľuje
program 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne konaného dňa 15. marca 2021
v nasledovnom znení:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení.
5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce.
6. Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.
7. Rôzne
8. Záver.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

345/2021
uznesenie
k návrhu zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
schvaľuje
1. zapisovateľa zápisnice: Helena Csintalanová,
2. overovateľov zápisnice: Mikuláš Hencz, Róbert Rancsó.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

346/2021
uznesenie
k informatívnej správe o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Chotíne ku dňu
11.03.2021.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

347/2021
uznesenie
k návrhu na schválenie zámeru a spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce a na
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) schvaľuje
v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“) zámer na
predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej
súťaže, vedeného na LV č.989 v k.ú. Chotín ako:
- rodinný dom so súp.č. 272 na parcele č. 3391/3,
- rodinný dom so súp.č. 850 na parcele č. 3391/14,
- garáž so súp.č. 576 na parcele č. 3391/15,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/3 o výmere 101 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/9 o výmere 386 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/14 o výmere 87 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/15 o výmere 24 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/16 o výmere 202 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok:
- vyvolávacia cena je najmenej všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom,
ktorá cena je najnižším podaním,
- obec zverejní svoj zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku formou verejnej
súťaže v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
B) schvaľuje
v súlade s § 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlásenie a podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
C) schvaľuje
odbornú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie súťažných návrhov
v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení:
Róbert Rancsó, predseda
Csaba Csintalan, člen
Jana Vojačeková, člen
D) žiada
starostu obce
1. zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku,
2. zverejniť oznámenie o zámere a spôsobe predaja nehnuteľného majetku obce formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, v súlade s § 9a ods.2
zákona č.138/1991 Zb., na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce
a v regionálnej tlači,
3. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
v súlade s § 9a ods.3 zákona č.138/1991 Zb., na úradnej tabuli obce, na internetovej
stránke obce a v regionálnej tlači,
4. podpísať menovacie dekréty členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,
5. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle bodu A/ až C/ a bodu D/1, 2 a 3 tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od vyhotovenia znaleckého posudku
6. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže .

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 347/2021

Obec Chotín
946 31 Chotín 486
Vyhlasuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka a na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Chotíne
číslo 347/2021 zo dňa 15.03.2021
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Chotín,
vedeného na LV č.989 v k.ú. Chotín ako:
- rodinný dom so súp.č. 272 na parcele č. 3391/3,
- rodinný dom so súp.č. 850 na parcele č. 3391/14,
- garáž so súp.č. 576 na parcele č. 3391/15,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/3 o výmere 101 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/9 o výmere 386 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/14 o výmere 87 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/15 o výmere 24 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3391/16 o výmere 202 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku.
v podiele, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku číslo xx zo dňa xx.xx.xxxx (koho údaje o znaleckom posudku) vo výške xxxx €, ktorá cena je najnižším podaním.
Všeobecné podmienky obchodnej verejnej súťaže :
1. Minimálna kúpna cena je vyvolávacia cena, stanovená podľa znaleckého posudku číslo xx
zo dňa xx.xx.xxxx (koho - údaje o znaleckom posudku) vo výške xxxx €.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť právnická osoba so sídlom v tuzemsku alebo fyzická osoba
s trvalým pobytom v tuzemsku alebo občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom
v zahraničí.
3. Prihlásený účastník svoj návrh predloží písomne v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej
je uvedené meno účastníka a označenie „Neotvárať - obchodná verejná súťaž na predaj
nehnuteľného majetku obce“.
4. Súčasťou predloženého návrhu musí byť návrh zmluvy, ktorý musí obsahovať
vyhlasovateľom určené minimálne náležitosti zmluvy.
5. Víťaz zaplatí ponúknutú kúpnu cenu do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže.
V prípade, že víťaz nezaplatí celú kúpnu cenu v lehote 30 dní od doručenia výzvy, nebude
s ním uzatvorená kúpna zmluva a zložená zábezpeka prepadá v prospech obce.
Účastník obchodnej verejnej súťaže predloží :
1. Návrh na uzavretie zmluvy v štyroch rovnopisoch.
2. List s identifikačnými údajmi účastníka, v prípade právnickej osoby doklad o právnej
subjektivite ( napr. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ).
3. Predložené dokumenty musia byť originály alebo úradne overené kópie. Predložené
dokumenty a písomnosti musia byť v slovenskom jazyku. Účastníci nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. Ponuka musí byť podaná na poštu najneskôr dňa xx.xx.xxxx alebo odovzdaná
a zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Chotíne, na adrese 946 31 Chotín 486,

najneskôr dňa xx.xx.xxxx do xx,xx hodín. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom
nemožno odvolať.
Ďalšie podmienky
- Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na vypracovanie znaleckého
posudku na cenu nehnuteľností a správny poplatok za podanie návrhu na vklad do
katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Návrh na uzavretie zmluvy doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, ktorý nespĺňa
stanovené podmienky nebude do súťaže zaradený. Súťažné návrhy posúdi odborná komisia
pre obchodnú verejnú súťaž schválená Obecný zastupiteľstvom v Chotíne, o výsledku
obchodnej verejnej súťaže rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Chotíne.
Obec bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 30
dní od zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chotíne.
Obec Chotín si vyhradzuje právo :
a) meniť uverejnené podmienky súťaže a súťaž zrušiť,
b) odmietnuť všetky predložené návrhy,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať účastníkov na
odstránenie nedostatkov a doplnenie návrhu.
Prehliadka predmetu súťaže: od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
v dňoch utorok a štvrtok na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s Obecným
úradom v Chotíne.
Bližšie informácie poskytne: Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo
na telefónnom čísle 035 788 60 90,91,92.
Obecný úrad v Chotíne na uvedenej adrese poskytne záujemcom vzor súťažného návrhu
zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

348/2021
uznesenie
k odporúčaniu Komisie finančnej, výstavby, majetkoprávnej a investičnej
k stanoveniu ceny pozemkov v zastavenej časti obce v prípade predaja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
odporúčanie Komisie finančnej, výstavby, majetkoprávnej a investičnej zo zasadnutia
komisie, konaného dňa 08.03.2021, aby v prípade schválenia predaja pozemkov
v zastavenej časti obce, cena bola stanovená vo výške min. 4,- €/m2.
B) žiada starostu obce
aby zabezpečil prípravu podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva v súlade
s odporúčaním Komisie finančnej, výstavby, majetkoprávnej a investičnej v zmysle bodu
A/ tohto uznesenia.
Termín: nasledujúce a ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

349/2021
uznesenie
k návrhu na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
ruší
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 343/2021 zo dňa 25.01.2021.
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) schvaľuje
odkúpenie do vlastníctva Obce Chotín IČO 00 306 461, sídlo 946 31 Chotín 486, nehnuteľnosti
,vedenej na LV č.809, ako parcela registra „C“ p.č.208/2 o výmere 1365 m2, záhrada vo vlastníctve
spoluvlastníkov:
1. Mikuláš Makai,rodné priezvisko Makai, dátum narodenia 07.05.1967, rodné číslo
670507/6554, trvalý pobyt 946 31 Chotín, Vinohradnícka 300, štátna príslušnosť občan
Slovenskej republiky, v podiele 3/6 k celku,
2. Irena Klučárová, rodné priezvisko Zajosová, dátum narodenia 05.08.1941, rodné číslo
415805/703, trvalý pobyt 946 31 Chotín 38, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky,
v podiele 1/6 k celku,
3. Mária Szabóová, rodné priezvisko Pécziová, dátum narodenia 15.01.1957, rodné číslo
575115/6598, trvalý pobyt 946 31 Chotín 294, štátna príslušnosť občianka Slovenskej
republiky, v podiele 1/12 k celku,
4. Edita Varga, rodné priezvisko Pécziová, dátum narodenia 10.05.1962, rodné číslo
625510/6308, trvalý pobyt 945 01 Komárno, Považská 192/5, štátna príslušnosť občianka
Slovenskej republiky, v podiele 1/12 k celku
5. Eduard Zajos, rodné priezvisko Zajos, dátum narodenia 16.02.1977, rodné číslo 770216/6615,
trvalý pobyt 946 31 Chotín 366, štátna príslušnosť občan Slovenskej republiky, v podiele 1/6
k celku,
od uvedených spoluvlastníkov, v súlade s § 11 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, za nasledovných podmienok:
predávané nehnuteľnosti obec kupuje za účelom majetkoprávneho usporiadania plôch
v susedstve,
kúpna cena bude stanovená vo výške 4,00 eur/m2,
kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
návrh na vklad vlastníckeho práva podáva kupujúci po zaplatení kúpnej ceny v celej výške,
všetky náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy, vrátane poplatku za vklad do katastra
nehnuteľností, hradí kupujúci,
B) žiada starostu obce
1. jednať so spoluvlastníkmi v súlade s bodom A/ tohto uznesenia,
2. uzatvoriť kúpnu zmluvu, resp. kúpne zmluvy o odkúpení spoluvlastníckych podielov
nehnuteľnosti podľa bodu A/ tohto uznesenia
Termín: 28.02.2021

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce
Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

350/2021
návrh na uznesenie
k žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku obce Chotín
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Tomáš Lévai, dátum narodenia 09.06.1984, trvalý pobyt 946 32
Marcelová, Radvanská 877/129, o predaj
- novovytvoreného pozemku registra „C“ p.č. 5291/5 o výmere 1085 m2, zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Chotín, vytvorenej z pôvodnej parcely,
vedených na LV č. 3748 ako parcela registra „C“, p.č. 5291/1 o výmere 131 515 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Chotín,
- pozemkov registra „C“ p.č. 5304 o výmere 395 m2, zastavané plochy a nádvoria a p.č.
5303/1 o výmere 613 m2, zastavané plochy a nádvoria ,vedených na LV č. 3748, vo
vlastníctve Obce Chotín,
vedľa a za stavbami, vedenými ako maštaľ na pozemku p.č. 5305, a vrátnica na
p.č.5306, na LV č. 4165, v k.ú. Chotín, s tým že kupované pozemky žiadateľ bude
využívať na chov hospodárskych zvierat,
B) berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že
- novovytvorený pozemok registra „C“ p.č. 5291/5 o výmere 1085 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vytvorené geometrickým plánom vyhotoviteľa Fülöp Zoltán, súkromný
geodet, IČO 35049251, 945 01 Komárno, Vnútorná okružná 176/11, číslo 35049251287/2020 zo dňa 26.10.2020, overený pod číslom 1039/20 dňom 06.11.2020, z časti
pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 5291/1 o výmere 131 515 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedené na LV č. 3748 v k.ú. Chotín a
- pozemky registra „C“ p.č. 5304 o výmere 395 m2, zastavané plochy a nádvoria a p.č.
5303/1 o výmere 613 m2, zastavané plochy a nádvoria ,vedené na LV č. 3748 v k.ú.
Chotín v podiele 1/1 k celku,
je prebytočný majetok obce, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené
právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
C) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Chotín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2
písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
- novovytvorený pozemok registra „C“ p.č. 5291/5 o výmere 1085 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vytvorené geometrickým plánom vyhotoviteľa Fülöp Zoltán, súkromný
geodet, IČO 35049251, 945 01 Komárno, Vnútorná okružná 176/11, číslo 35049251287/2020 zo dňa 26.10.2020, overený pod číslom 1039/20 dňom 06.11.2020, z časti
pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 5291/1 o výmere 131 515 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedených na LV č. 3748 v k.ú. Chotín a
- pozemkov registra „C“ p.č. 5304 o výmere 395 m2, zastavané plochy a nádvoria a p.č.
5303/1 o výmere 613 m2, zastavané plochy a nádvoria ,vedených na LV č. 3748 v k.ú.
Chotín,
vo vlastníctve Obce Chotín v podiele 1/1 k celku,
pre kupujúceho Tomáš Lévai, dátum narodenia 09.06.1984, rodné číslo 84609/6633,
trvalý pobyt 946 32 Marcelová, Radvanská 877/129, štátna príslušnosť občan Slovenskej
republiky,
za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

nakoľko predávaný pozemok vedľa a za stavbami, vedenými ako maštaľ na pozemku
p.č. 5305, a vrátnica na p.č.5306, na LV č. 4165, v k.ú. Chotín, s tým že kupované
pozemky žiadateľ bude využívať pre účely chovu hospodárskych zvierat, spolu
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho,
- predaj sa uskutoční min. za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č.64/2021 zo dňa
15.03.2021, znalca Ing. Tibora Szabó vo výške 21.829,99 €, ktorá kúpna cena je
splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane náklad za znalecký posudok,
za geometrický plán a poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, hradí
kupujúci,
D) žiada starostu obce
1. Informovať žiadateľa o podmienkach prevodu vlastníctva podľa bodu C/ tohto
uznesenia
2. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia,
Termín: do 10 dní od predloženie geometrického plánu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

351/2021
uznesenie
k žiadosti o predaj zastavaného a priľahlého pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
žiadosť zo dňa 06.04.2020 žiadateľa Helena Hozsváková, 946 31 Chotín 368
upresnenú telefonicky dňa 26.01.2021
o predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Chotín
- parcely č. 392/9 o výmere 97 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
- parcely č. 392/12 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctva žiadateľa a priľahlého pozemku (dvor),
B) berie na vedomie informáciu a konštatuje, že
nehnuteľný majetok obce Chotín, vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku, vedený na
LV č. č. 989 v k.ú. Chotín, ako:
- parcela č. 392/12 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce
v podiele 1/1 k celku, je zastavaný pozemok, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, stavbou so súp. č. 96
vedenou na LV č.500 v k.ú. Chotín, vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku, a
- parcela registra „C“ p.č. 392/9 o výmere 97 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
priľahlou plochou v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov k stavbe so súp. č. 96 vedenej na LV č.500 v k.ú. Chotín,
C) berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že
nehnuteľný majetok obce Chotín vedený na LV č. č. 989 v k.ú. Chotín, ako:
- parcela č. 392/12 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
parcela registra „C“ p.č. 392/9 o výmere 97 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku, je prebytočný majetok obce, ktorý
majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby trvale nepotrebujú na
plnenie svojich úloh,
D) schvaľuje
spôsob predaja a predaj nehnuteľného majetku obce Chotín, v súlade s 9 ods.2 písm.a) a
§ 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vedeného na LV č. č. 989 v k.ú. Chotín, ako:
- parcela č. 392/12 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
- parcela registra „C“ p.č. 392/9 o výmere 97 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku,
pre kupujúceho Helena Hozsváková, rodné priezvisko Kočišová, dátum narodenia
27.09.1949, rodné číslo 495927/362, trvalý pobyt 946 31 Chotín 368, štátna príslušnosť
občianka Slovenskej republiky,
za nasledovných podmienok
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predávaný pozemok parcela č.
392/12 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, je zastavaný pozemok v zmysle
§ 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zastavaný stavbou so súp. č. 96 vedenou na LV č.500 v k.ú. Chotín, vo
vlastníctve žiadateľa v podiele 1/1 k celku, a parcela registra „C“ p.č. 392/9 o výmere
97 m2, zastavaná plocha a nádvorie, je priľahlou plochou v zmysle § 9a ods.8 písm. b)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k stavbe so súp.
č. 96 vedenej na LV č.500 v k.ú. Chotín, z toho dôvodu na uvedený prevod sa
nevzťahujú ustanovenia § 9a ods.1 a 7 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

kúpna cena predávaných pozemkov je 4,- €/m2, spolu 708,- €
všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za podanie návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
E) žiada
starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s bodom D/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
-

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

352/2021
uznesenie
k žiadosti o predaj zastavaného a priľahlého pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
žiadosť zo dňa 11.01.2021 žiadateľov (manželov)
Ján Sluka a Kristína Sluková, trvalý pobyt oboch 946 31 Chotín, Nová 510,
o predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Chotín
- parcely č. 263/19 o výmere 517 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
- parcely č. 263/36 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
vedených na LV č.989 v k.ú. Chotín, vo vlastníctve Obce Chotín, pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctva žiadateľov a priľahlého pozemku,
B) berie na vedomie informáciu a konštatuje, že
parcela registra „C“, p.č 263/36 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená
na LV č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve obce Chotín, v podiele 1/1 k celku, je zastavaný
pozemok v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, stavbou so súp. č. 510 vedenou na LV č.3067 v k.ú. Chotín,
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov žiadateľov v podiele 1/1 k celku, a parcela
registra „C“, p.č. 263/19 o výmere 517 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vedená na LV č.
989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve Obce Chotín v podiele 1/1 k celku, je priľahlou plochou v
zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov k stavbe so súp. č. 510 vedenej na LV č.3067 v k.ú. Chotín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov žiadateľov, v podiele 1/1 k celku,
C) berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že
nehnuteľný majetok obce Chotín vedený na LV č. 989 v k.ú. Chotín ako
- parcela registra „C“, p.č. 263/19 o výmere 517 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
- parcela registra „C“, č. 263/36 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
je prebytočný majetok obce, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené
právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
D) schvaľuje
spôsob predaja a predaj nehnuteľného majetku obce Chotín, v súlade s 9 ods.2 písm. a)
a § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vedeného na na LV č. 989 v k.ú. Chotín ako
- parcela registra „C“, p.č. 263/19 o výmere 517 m2, zastavaná plocha a nádvorie, a
- parcela registra „C“, č. 263/36 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,
pre kupujúcich manželov
- Ján Sluka, rodné priezvisko Sluka, dátum narodenia 15.03.1965, rodné číslo
650315/6847, trvalý pobyt 946 31 Chotín, Nová 510, štátna príslušnosť občan
Slovenskej republiky ,
- Kristína Sluková, rodné priezvisko Némethová, dátum narodenia 11.06.1969, rodné
číslo 695611/6497, trvalý pobyt 946 31 Chotín, Nová 510, štátna príslušnosť občianka
Slovenskej republiky,
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predávaný pozemok parcela
registra „C“, p.č 263/36 o výmere 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV
č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve obce Chotín, v podiele 1/1 k celku, je zastavaný
pozemok v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov, zastavaný stavbou so súp. č. 510 vedenou na LV č.3067 v k.ú.
Chotín, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov žiadateľov v podiele 1/1 k celku, a
parcela registra „C“, p.č. 263/19 o výmere 517 m2, zastavaná plochy a nádvorie,
vedená na LV č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve Obce Chotín v podiele 1/1 k celku, je
priľahlou plochou v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, k stavbe so súp. č. 510 vedenej na LV č.3067 v k.ú.
Chotín, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov žiadateľov, v podiele 1/1 k celku,
z toho dôvodu na uvedený prevod sa nevzťahujú ustanovenia § 9a ods.1 a 7 zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- kúpna cena predávaných pozemkov je 4 €/m2, spolu 2400, - €,
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane poplatku za podanie návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
E) žiada
starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s bodom D/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

353/2021
uznesenie
k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku obce Chotín
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
žiadosť zo dňa 19.01.2021 žiadateľa Tünde Szabó, rodné priezvisko Szabó, dátum
narodenia 29.05.1982, trvalý pobyt 946 31 Chotín 169, o predaj nehnuteľného majetku
obce Chotín:
- časti o výmere cca 80 m2 z parcely registra „C“ p.č. 414/1, o výmere 7322 m2, ostatná
plocha, vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín,
vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku,
B) berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že
časť cca o výmere 80 m2 z nehnuteľného majetku obce Chotíne, vedeného na LV č. 989
v k. ú. Chotín ako parcela registra „C“ p.č. 414/1, o výmere 7322 m2, ostatná plocha, vo
vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku, časť verejného priestranstva, susediaca s
parcelami p.č.592 a č. 589, vedenými na LV č. 84 v k.ú. Chotín, je prebytočný majetok
obce, ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale
nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
C) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Chotín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm.
a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
- časti verejného priestranstva o výmere cca 80 m2, z nehnuteľného majetku obce
Chotíne, vedeného na LV č. 989 v k. ú. Chotín ako parcela registra „C“ p.č. 414/1,
o výmere 7322 m2, ostatná plocha, vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1 k celku,
susediacej s parcelami p.č.592 a č. 589, vedenými na LV č. 84 v k.ú. Chotín,
pre kupujúceho Tünde Szabó, rodné priezvisko Szabó, dátum narodenia 29.05.1982,
rodné číslo 825529/6621, trvalý pobyt 946 31 Chotín 169, štátna príslušnosť občianka
Slovenskej republiky,
za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za
účelom zarovnania hranice pozemku podľa skutočného stavu užívania a nakoľko
predávaný pozemok je susedným pozemkom k nehnuteľnostiam, vedeným na LV č.
84 v k.ú. Chotín, vo vlastníctve žiadateľa, pričom predávaný pozemok obec, ani obcou
založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
- výmera predávanej časti parcely č. 414/1 bude upresnená geometrickým plánom,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu vo výške 4,- €/m2, ktorá kúpna cena je splatná pri
podpísaní kúpnej zmluvy,
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva hradí kupujúci,
- obec svoj zámer na predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného zreteľa a na
uzatvorenie kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

D) žiada starostu obce
zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia
Termín: do 10 dní od predloženie geometrického plánu

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

354/2021
uznesenie
k žiadosti DammPoint s.r.o. o dotáciu
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) schvaľuje
finančnú podporu vo výške 300,- EUR na údržbu lekárskej ambulancie MUDr. Zoltána
Sebőka v budove DAMMPoint s.r.o., Vinohradská 322, 946 31 Chotín , IČO 50 535 901
za nasledovných podmienok:
- dotácia sa poskytuje na na údržbu lekárskej ambulancie MUDr. Zoltána Sebőka v budove
DAMMPoint s.r.o..- upratovanie, odvoz komunálneho odpadu.
B) ukladá
uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2021 a realizovať prevod
podľa schválenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

355/2021
uznesenie
k žiadosti o predaj zastavaného a priľahlého pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) konštatuje, že
bola podaná žiadosť žiadateľa Georgína Dufeková, rodné priezvisko Zácsiková, dátum
narodenia 24.03.1961, rodné číslo 615324/6737, trvalý pobyt 946 31 Chotín 425, o predaj
nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 3815/59 o výmere 1184 m2, záhrady, vedenej na
LV č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve Obce Chotín v podiele 1/1 k celku,
B) žiada
predložiť overený geometrický plán na nové zameranie parcely registra „C“ p.č. 3815/59,
záhrady, vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín tak, aby sa zabezpečil 4 m prístup
k pozemku parcely registra „C“ p.č. 256, vodné plochy, vedenej na LV č. 989 v k.ú.
Chotín, na ktorom sa nachádza odvodňovací kanál obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

356/2021
uznesenie
k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku obce Chotín
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
žiadosť žiadateľa STORK Slovakia, s.r.o., IČO 46 288 635, sídlo 946 31 Chotín 520,
o odkúpenie časti o výmere 326,81 m2 z parcely č. 413/4, zastavaná plocha a nádvorie,
vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve obce Chotín pre účely prístavby
reštaurácie vo vlastníctve žiadateľa na susednom pozemku v jeho vlastníctve, vedených
na LV 996 v k.ú. Chotín,
B) berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že
časť nehnuteľného majetku obce Chotín, časť o výmere 326,81, m2 z parcely registra „C“
p.č. 413/4, vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín, vo vlastníctve obce Chotín v podiele 1/1
k celku, je prebytočný majetok obce, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo
zriadené právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
C) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Chotín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2
písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
- časti o výmere cca 326,81 m2 z parcely registra „C“ p.č. 413/4, o výmere 3333 m2,
zastavaná plocha a nádvorie vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín vo vlastníctve obce
Chotín v podiele 1/1 k celku,
pre kupujúceho STORK Slovakia, s.r.o., IČO 46 288 635, sídlo 946 31 Chotín 520,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 30216/N,
za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko predávaný pozemok je susedným pozemkom k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľa, vedeným na LV č. 996 v k.ú. Chotín, ako reštaurácia so súp. č.
520 na parcele č. 413/3, parcela registra „C“ p.č. 413/3 o výmere 264 m2, zastavaná
plochy a nádvorie, a p.č. 413/14 o výmere 300 m2 zastavaná plochy a nádvorie, pričom
predávaný pozemok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale
nepotrebujú na plnenie svojich úloh,
- výmera predávanej časti parcely č. 413/4, bude upresnená geometrickým plánom,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku,
- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane výdavkov na vyhotovenie
znaleckého posudku, geometrického plánu a poplatku za návrh na vklad, hradí
kupujúci,
- obec svoj zámer na predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného zreteľa a na
uzatvorenie kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

D) žiada starostu obce
1. Informovať žiadateľa o podmienkach prevodu vlastníctva podľa bodu C/ tohto uznesenia
2. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia,
Termín: do 10 dní od predloženie geometrického plánu a znaleckého posudku
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

357/2021
uznesenie
k žiadosti Poľovníckeho združenia v Chotíne
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
schvaľuje
odpustenie nájmu za užívané pozemky obce pre Poľovnícke združenie v Chotíne vo výške
100,70 €.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

358/2021
uznesenie
k údržbe hojdačiek a k nákupu hracích drevených zostáv
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) schvaľuje
údržbu hojdačiek v športovom areáli a nákup hracích drevených zostáv vo výške cca
5.000,- Eur a ich uloženie na parcele č. 4512/23.
B) odporúča
starostovi obce
vyžiadať viac cenových ponúk a zabezpečiť výber zhotoviteľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

359/2021
uznesenie
k úprave povrchu miestnej komunikácie

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
informáciu o potrebe opravy výtlkov na miestnych komunikácií.
B) schvaľuje
rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie podľa bodu A/ tohto uznesenia
technológiou PATCHMATIC a časti miestnej komunikácie asfaltovým kobercom
C) odporúča
starostovi obce
vyžiadať cenové ponuky na a zabezpečiť výber zhotoviteľa.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

360/2021
uznesenie
k osvetleniu komunikácie na pivničnom rade
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
informáciu o zabezpečení osvetlenia komunikácie na pivničnom rade.
B) navrhuje
osvetlenie komunikácie na pivničnom rade solárnymi lampami.
C) odporúča
starostovi obce
vyžiadať cenovú ponuku.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

361/2021
uznesenie
k informácii o projektoch obce

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
berie na vedomie
informáciu o podaných projektoch obcou.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

UZNESENIE Z 21. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CHOTÍNE
KONANÉHO DŇA 15. MARCA 2021

362/2021
uznesenie
k IBV v obci Chotín v novovytvorenej ulici

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) berie na vedomie
informáciu, že Obec Chotín podala žiadosť o stavebné povolenie o umiestnení stavby

„ Využitie pozemkov a umiestnenie stavby“ na pozemkoch KN-C parc.č. 5416,5415,
4512/22, 4512/23,5433, 3815/65, 3815/150 v k. ú. Chotín. Jedná sa o stavebné
objekty rozdelenie parciel na individuálnu bytovú výstavbu, rozšírenie verejnej
komunikácie, verejného vodovou, verejného plynovodu, verejných NN rozvodov,
verejného osvetlenia. Vytvorí sa 77 pozemkov na IBV.
B) Schvaľuje
1. Predaj stavebných pozemkov z dôvodu hodný osobitného zreteľa.
2. Zmluvné podmienky predaja stavebných pozemkov:
- kupujúci je povinný začať s výstavbou rodinného domu do 2 rokov od nadobudnutia
pozemku,
- v prípade nedodržania podmienky výstavby rodinného domu do 2 rokov od
nadobudnutia pozemku je povinný vlastník pozemku na žiadosť obce odpredať
pozemok obci za nadobudnutú cenu,
- kupujúci je povinný skolaudovať stavbu rodinného domu najneskôr do 5 rokov od
začatia výstavby,
- v prípade nedodržania podmienky skolaudovať stavbu rodinného domu najneskôr
do 5 rokov od začatia výstavby, vlastník pozemku je povinný zaplatiť 10%
z nadobudnutej ceny stavebného pozemku ročne.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Ing. František Magyari
starosta obce

Uznesenie podpísané starostom dňa 20.03.2021.

