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Správa o nakladaní s majetkom obce
1.
Dňa 05.01.2021 bola do podateľne Obecného úradu doručená žiadosť Ľubomíra Porubiaka
o odkúpenie pracovného stroja Bielorus. Záujemca ponúka obci za kúpu pracovného stroja
sumu 900,00 Eur.
Hnuteľná vec – vozidlo – pracovný stroj EO 2621V Bielorus, výrobné číslo vozidla
158430/89, výrobné číslo motora 9050109, bez ŠPZ, rok výroby 1989 s príslušenstvom
dátum nadobudnutia: 22.05.1992
obstarávacia cena: 117 900,00 SK, v prepočte na Eur 3 913,56 Eur
k 31.12.2020 je zostatková cena pracovného stroja Bielorus 0,00 Eur
V zmysle §9a ods. 8 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov sa pri prevode majetku obce, a to hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia
ako 3 500,00 Eur nepoužijú ustanovenia odsekov 1 až 7 zákona.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
SCHVAĽUJE
podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj hnuteľnej veci – vozidla – pracovného stroja EO 2621V Bielorus, výrobné
číslo vozidla 158430/89, výrobné číslo motora 9050109, bez ŠPZ, rok výroby 1989
s príslušenstvom za cenu 900,00 Eur Ľubomírovi Porubiakovi, rod. Porubiak, nar.
27.03.1964, trvale bytom Vidiná, Exnárova 502/15 z dôvodu, že zostatková cena predávanej
hnuteľnej veci je ku dňu predaja 0,00 Eur. Hnuteľná vec – pracovný stroj EO 2621V Bielorus
– nie je využiteľná pre obec ako vlastníka.

2.
Dňa 23.03.2021 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť Uznesenie Okresného súdu
Lučenec v dedičskej veci po poručiteľovi menom Vladimír Lukáč. Súd potvrdil nadobudnutie
dedičstva:
nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor katastrálne územie
Vidiná na liste vlastníctva číslo 1956, v časti B1 vedené na meno poručiteľa v podiele 1/1-ine:
-

stavba súpisné číslo 416, popis stavby: rodinný dom, postavený na pozemku KN reg. C parc.
číslo 566,
pozemok KN reg. C parc. č. 566, výmera 474 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, pozemok
KN reg. C parc. č. 567, výmera 139 m2, druh záhrada

vo všeobecnej hodnote podielu ku dňu smrti vo výške 80 000,00 Eur nadobúda Obec Vidiná,
Športová 255/1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031 v celosti podiely poručiteľa.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
SCHVAĽUJE
nadobudnutie majetku dedením zo závetu po poručiteľovi menom Vladimír Lukáč, a to
nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor katastrálne územie
Vidiná na liste vlastníctva číslo 1956, v časti B1 vedené na meno poručiteľa v podiele 1/1-ine
-

stavba súpisné číslo 416, popis stavby: rodinný dom, postavený na pozemku KN reg. C parc.
číslo 566,
pozemok KN reg. C parc. č. 566, výmera 474 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, pozemok
KN reg. C parc. č. 567, výmera 139 m2, druh záhrada

vo všeobecnej hodnote podielu ku dňu smrti vo výške 80 000,00 Eur do výlučného vlastníctva
Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031.

