Košický samosprávny kraj
Uznesenie . 360/2011

z 13. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 12. decembra 2011 v Košiciach

Predaj pozemkov v k. ú. Plešivec
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov

A) rozhodlo
o prebyto nosti asti pozemkov registra C KN parcelné íslo 630/4, parcelné íslo 632/3
a parcelné íslo 633/3, všetky zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú
v katastrálnom území Plešivec, obec Plešivec, okres Rož ava, v katastri nehnute ností
vedenom Správou katastra Rož ava v LV . 2304, a to: novovytvorený pozemok parcelné
íslo 633/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m², na základe geometrického plánu
. 41/2010 zo d a 16. 09. 2010 vyhotoveného firmou GEOPLÁN s. r. o.

B) schva uje
predaj asti pozemkov registra C KN parcelné íslo 630/4, parcelné íslo 632/3 a parcelné
íslo 633/3, všetky zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území
Plešivec, obec Plešivec, okres Rož ava, v katastri nehnute ností vedenom Správou katastra
Rož ava v LV . 2304, a to: novovytvorený pozemok parcelné íslo 633/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 154 m², na základe geometrického plánu . 41/2010 zo d a 16. 09. 2010
vyhotoveného firmou GEOPLÁN s. r. o. pre Zoltána Jánosdeáka, bytom Plešivec,
Vinohradná . 101 za kúpnu cenu 330 € (slovom tristotridsa eur) z dôvodov hodných
osobitného zrete a, ktorými je skuto nos , že predávané pozemky majú nízku výmeru,
novovytvorený pozemok je mierne vyvýšený trávnatý svah, nachádzajúci sa v zastavanej asti
obce a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadate a.

JUDr. Zdenko Trebu a

predseda Košického samosprávneho kraja
Podpísal d a: 14. 12. 2011

