Zámer obce Kaľava previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
Obec Kaľava v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kaľave č.94/2020 zo
dňa 24.06.2020 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:
parcely reg. C KN 46/1 nachádzajúcej sa v obci Kaľava, v katastrálnom území Kaľava, okres
Spišská Nová Ves, list vlastníctva č. 1, vedenej Katastrálnym odborom Okresného úradu v
Spišskej Novej Vsi ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4018 m2 (ďalej len
„nehnuteľnosť“), časť tejto nehnuteľnosti vo výmere 225 m2 , ako novovytvorený pozemok C KN
č. 46/16 o výmere 225m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k. ú. Kaľava, obec Kaľava,
okres Spišská Nová Ves podľa geometrického plánu geodeta Jána Zemana č. 12/2019 úradne overeného
27.01.2020, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

na Bohuslav Šefčík a Jana Šefčíková rod. Petruláková , obaja bytom Kaľava č. 138,
PSČ 053 42 Kaľava spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o
majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v
prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade
so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových
pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
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