
  OBECNÉ     ZASTUPITEĽSTVO   V KLOKOČOVE 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

 

Číslo 15/2022                                                                                            zo dňa 14. marca 2022 

 

K bodu č. 6:  R ô z n e 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Klokočove na svojom zasadnutí 

 

     s c h v a ľ u j e 

 

 

- zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: 

parcely registra „C“ p. č. 195/1 o výmere 183 m2   vedenej ako vodná plocha a parcely registra 

„C“ p. č. 195/2 o výmere 35 m2  vedenej ako vodná plocha oddelenej geometrickým plánom    

č. 46053328-252/2021 na rozdelenie nehnuteľnosti p.č. 195 (mapový list č. Michalovce 2-5/4), 

pre k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Michalovce, kraj Košický, ktorého vyhotoviteľom je 

spoločnosť GeoReal East s.r.o., so sídlom Strojárska 3995/113, 069 01  Snina, IČO: 46 053 

328, DIČ: 2023218307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 24186/P, ktorý dňa 23.11.2021 vyhotovil a autorizačne overil Ing. Jozef Fencák, 

a ktorý bol úradne overený dňa 09.12.2021 Ing. Lenkou Sýkorovou za Okresný úrad 

Michalovce, katastrálny odbor, kde je vedený pod č. G1-737/21, ktorej vlastníkom je obec: 

 

1. pre Zdenka Kochtu, narodeného 29.09.1976, trvale bytom 072 31 Klokočov č. 67, parcelu   

číslo 195/1 o výmere 183 m2   vedenej ako vodná plocha za 5,00 eur za 1 m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec dlhodobo nevyužíva, 

bezprostredne susedí  s nehnuteľnosťou (rodinným domom postaveným na  p. č. 192 vedenom 

na LV č. 67) vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 

uvedeného pozemku na vlastné náklady. 

 

 2. pre Júliusa Semjana, narodeného 21.02.1968, trvale bytom 072 31 Klokočov č. 66, parcelu   

číslo 195/2 o výmere  35 m2   vedenej ako vodná plocha za 10,00 eur za 1 m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec dlhodobo nevyužíva, 

bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (rodinným domom postaveným na  p. č. 198 vedenom 

na LV č. 4) vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie 

uvedeného pozemku na vlastné náklady. 

 

 

 


