
OBEC VEĽKÁ IDA 
zastúpená starostom obce Petrom Nagyom 

 

Zverejňuje zámer prevodu majetku obce  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

    v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 65/2019 obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide 

zo dňa 11.4.2019. 

 

Uznesenie č. 65/2019 
    Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide SCHVAĽUJE formu odpredaja pozemku vo 

vlastníctve obce spôsobom hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o majetok 

nevyužívaný obcou v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Jedná sa o nasledovnú parcelu: KNC parcela č. 3468/13 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, ktorá vznikla odčlenením od KNE parcely č. 3468 

– ostatné plochy o celkovej výmere 71 917 m2 evidovanej na LV č. 6745, k.ú. Veľká Ida vo 

vlastníctve Obce Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, IČO: 00324868 v zmysle 

geometrického plánu č. 22/2019 vyhotoveného dňa 18.03.2019 Ing. Radovanom Rizmanom 

GeoDisplay, so sídlom Trnavská 2224/6, 040 11 Košice, IČO 51740648 do vlastníctva 

žiadateľa Folklórny súbor ILOSVAI, IČO: 35542039, so sídlom Mierová 431, 044 55 Veľká 

Ida za cenu 2,-€ /m2, čo predstavuje za odpredávanú výmeru 54 m2 celkovú kúpnu cenu 108,- 

€. Poveruje starostu obce k zverejneniu zámeru.  

 

    Dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemok KNC parcela č. 3468/13 v 

súčasnosti tvorí dvor k stavbe so súp. č. 297 nachádzajúci sa v k.ú. Veľká Ida na ulici Hlavnej. 

Tento pozemok je v súčasnej dobe oplotený. Pozemok obec v súčasnosti nevyužíva. Odčlenená 

parcela sa pripojí k jestvujúcemu pozemku žiadateľa, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru pozemku. 

Žiadateľ pri geodetickom zameraní zistil, že skutkové pôvodné oplotenie pred pozemkami 

335/1 a 335/3 nie je v súlade s vyznačením v katastrálnej mape a leží na pozemku KNE parcely 

č. 3468.  Ďalším dôvodom je, že žiadateľ chce zahájiť kolaudačné konanie Kultúrneho centra 

tradičnej dediny – Ilosvai dom, a tak plne využívať tento kultúrny stánok na kultúrno 

spoločenské vyžitie členov združenia a občanov obce Veľká Ida. 

 

    Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle 

dodržiavania podmienok §12 ods. 7. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

    Tento zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli obce Veľká Ida. 

Vo Veľkej Ide, dňa 17.4.2019 

 

Peter Nagy 
  starosta obce Veľká Ida 

 


