
Obec C e r o v o,  PSČ 962 52, okr. Krupina , IČO 00319775, DIČ 2021152441  

 

 

Výpis uznesenia z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cerove, 

konaného dňa 25.2.2022 

 

Výpis  uznesenia č.202/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Cerovo po prerokovaní materiálu:  

 

A. s c h v a ľ u j e  
 
1,  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, predaj 

nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to: 
 

Predmetom prevodu je prebytočný majetok obce, nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci a  k. ú. Cerovo, 

okres Krupina, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresný úrad Krupina – katastrálny odbor vedenej na 

LV č. 361: 
 

Časť A: Majetková podstata: 
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

 

  Parcelné číslo               Výmera v m2                Druh pozemku 

  1956/2                                        2564                Zastavaná plocha a nádvorie 
 

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti : 

Vlastník 

Por. č.  
  1          Predávajúci : Obec Cerovo :        spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Časť C: Ťarchy - Bez tiarch. 
   Iné údaje: Bez zápisu. 

   Poznámka: Bez zápisu. 

(ďalej aj ako „nehnuteľnosť“) 
 

do vlastníctva: Vladimír Chamula, r. Chamula, a manželka Katarína Chamulová, obaja Trvale 

bytom: T. Vansovej 1391/24, 960 01 Zvolen. 

 

za cenu : 7 Eur za 1 m2 pozemku 

 

 
2, Kúpna cena bude uhradená prevodom na účet obce, najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania predmetnej 

zmluvy všetkými jej účastníkmi. 
 



 

B. konštatuje,  

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok je vzhľadom na jeho umiestnenie pre obec 
neupotrebiteľný, obec pozemok nevyužíva a iný záujemca neprejavil záujem o kúpu tohto pozemku 

určeného obecným zastupiteľstvom na výstavbu rodinného domu. Cez pozemok vedie obecná 

kanalizácia a bude na ňom zriadené vecné bremeno.  

 

 

C.  s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena na pozemku, parc. č.1956/2 KN-C zastavaná plocha a nádvorie 

s výmerou 2564 m2 v obci Cerovo, okres Krupina, kat. úz. Cerovo, zapísaného na LV č. 361 v 

prospech Obec Cerovo ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti strpieť : 

 
a) zriadenie a existenciu inžinierskej stavby – kanalizácia, jej užívanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy kanalizácie,  

b) právo vstupu, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, resp. osobám určeným oprávneným z 

vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti a s prevádzkou a užívaním súvisiacich činností. 

 

 
 

                                                                                              --------------------------------- 

                                                                                                      Obec Cerovo 
                                                                                                   v zastúpení starostky 

 

 

 
Vyvesené: 7.3.2022 

 

 
. 
 


