
Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č.80 

ZÁMER predaja nehnuteľného majetku Obce Veľké Chlievany                                                
ako prípad hodný osobitného zreteľa na zverejnenie 

Obec Veľké Chlievany  v zmysle §9a) ods. 8. pís. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí           
v znení neskorších predpisov  12.03.2018 zverejňuje zámer  

predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa                                                                  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 
55 Banská Štiavnica IČO 36 022 047 dňa 14.02.2018 podal za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pod stavbu Dvorec-úprava toku Inovec kúpnu zmluvu koryta vodného toku 
parciel registra C parcelné číslo 502/9 s výmerou  176 m², parcelné číslo 502/10 s výmerou 45 
m²  a parcelné číslo 502/11 s výmerou 186 m²  druh Vodné plochy so spoluvlastníckym 
podielom  1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 603 vedenom Okresným úradom Bánovce 
nad Bebravou, katastrálnym odborom. Menované parcele vo vlastníctve Obce Veľké 
Chlievany sú korytom vodného toku Inovec. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. tieto 
parcely, ktoré sú pod stavbou Dvorec - úprava toku Inovec dlhodobo užíva a aj sa stará o ich 
údržbu. Obec Veľké Chlievany tieto parcely nevyužívala ani nevyužíva. Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p.  budúcim odkúpením parciel registra C parcelné číslo 502/9, 
502/10 a 502/11 o rozlohe 407m² majetkovoprávne usporiada pozemky pod stavbu "Dvorec-
úprava toku Inovec". Kúpna cena za 1m² je vo výške 0,28 €/ m². Kúpna cena spolu je 113,96 
€ (slovom jednostotrinásť eur a dvädesiatšesť centov) je cenou dohodnutou zmluvnými 
stranami ako cena zmluvná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a nepodlieha DPH. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
podá na Okresnom úrade, katastrálny odbor SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica IČO 36 022 047  s 
úhradou nákladov spojených s podaním návrhu na začatie konania povolení vkladu 
vlastníckeho práva k predmetu kúpy do katastra nehnuteľností ako aj náklady spojené s 
overením podpisu predávajúceho.  Predaj osobitného zreteľa koryta vodného toku parciel 
registra  C parcelné číslo 502/9 s výmerou  176 m², parcelné číslo 502/10 s výmerou 45 m²  a 
parcelné číslo 502/11 s výmerou 186 m²  druh Vodné plochy so spoluvlastníckym podielom  
1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 603 vedenom Okresným úradom Bánovce nad 
Bebravou, katastrálnym odborom prerokované obecným zastupiteľstvom dňa 08.marca 2018 
na druhom zasadnutí roku 2018 Uznesenie č. 3/5/2/2018 a  návrh kúpnej zmluvy na sumou  
113,96 € uznesenie č. 4/5/2/2018.   
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