
U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce BACÚROV, 
ktoré sa konalo dňa 29.04.2015 

 
Uznesenie č.13 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  
s ch v a ľ u j e  
     1. zapisovateľa zápisnice ......Zuzana Melicherová...............  
     2. overovateľov zápisnice ... Ľuboš Lieskovský, Elena Sekulová,................  
     3. návrhovú komisiu uznesení.... Miroslav Zvarík, Vladimír Beňo...........  
 
Uznesenie č.14 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  
s ch v a ľ u j e  

a) kúpu    výmere cca 80 m2  „C“KN 277/4  druh pozemku trvalý trávny porast a o výmere 19  
 m2 v celosti  parcelu „C“ KN 355/2, druh ostatné plochy  vo vlastníctve :  
  -Ján Slančík, r. Slančík, dátum narodenia 19.01.1946,  bytom Ľ. Ondrejova 2524/12, Banská     
 Bystrica , podiel 67/200 
 -Anna Bambúchová, r. Slančíková, dátum narodenia 19.04.1957, bytom Partizánska  
2034/38, Zvolen, podiel 67/200 
-Ján Šimun , r. Šimun, dátum narodenia 03.08.1947, bytom Novozámocká 1447/29, Zvolen,  

            podiel 66/200 ,  
kde  kupujúcim je  Obec Bacúrov,  sídlo Bacúrov č. 75,  IČO: 00650 587.  

                         Obec Bacúrov   s ú h l a s í   s kúpou   pozemkov  KN-C 277/4 o výmere cca  80 m2  a KN-C  
355/2 o výmere 19 m2  za cenu  5, €/slovom päť eura / za 1m2. Presný  výmera  bude známa až  
po geodetickom  zameraní vyhotovený  Ing. Dušan Matušov, Allgeo – Geodetická 
kancelária , J. Mikulu 2966/11, Krupina . 
b)  zriadenie  vecné bremeno  , ktoré zodpovedá právu prechodu oprávnených a tretích osôb cez  
pozemok parcelu „C“KN 107/1 a to pešo, na koni, na bicykli, na štvorkolke, osobným aj 
nákladným motorovým a nemotorovým vozidlom za účelom prístupu k nehnuteľnosti „C“ KN 
277/4 . Vecné bremeno  sa zriaďuje v  prospech súčasných:  
- Ján Slančík, r. Slančík, dátum narodenia 19.01.1946,  bytom Ľ. Ondrejova 2524/12, Banská     
 Bystrica ,  
-Anna Bambúchová, r. Slančíková, dátum narodenia 19.04.1957, bytom Partizánska  
2034/38, Zvolen,  
-Ján Šimun , r. Šimun, dátum narodenia 03.08.1947, bytom Novozámocká 1447/29, Zvolen. 

                          Vyššie uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu je spojené s vlastníctvom parcely „C“ KN   
                            277/4 a preto prechádza s vlastníctvom vecí na nadobúdateľa. Vecné bremeno je zriadené  

bezodplatne  na dobu neurčitú. 
 

Uznesenie č.15 
Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove  
s ch v a ľ u j e 
  - zámer  osobitného zreteľa  nájom    časti pozemku „C“ KN parc. č. 99/1 o výmere nájmu  
  108 m2 , druh zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11 264 m2,v KU  Bacúrov ,   
  zapísane na LV č. 1 vo vlastníctve obce Bacúrov, žiadateľom:  
  Jozef Melicher, bytom Tulská 2490/35, Zvolen 
  Marek Melicher, bytom Tulská 2490/35, Zvolen 
   Ing. Zuzana Melicherová, bytom Bacúrov č. 64, 
  za účelom zriadenia vjazdu k novovybudovanému rodinnému domu z cestnej komunikácie  
  triedy III. č. III/066013 

 
             

        Katarína  Zlámalová 
                        starostka  obce  


