Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík č.38
OZNÁMENIE
o zámere Obce Hnilčík predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Obec Hnilčík v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo Obce
Hnilčík v zmysle VZN č. 19 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Hnilčík má zámer predať nehnuteľný majetok:
- parc. č. C KN 1301 vo výmere 100 m2 ako zastavané plochy a nádvoria zapísanú na LV č.
1055, k. ú. Hnilčík
- parc. č. C KN 1303 vo výmere 201 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 1,
k. ú. Hnilčík
- parc. č.C KN 1304 vo výmere 60 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 1 k.
ú. Hnilčík
pre kupujúc:
Meno a priezvisko: Věra Sedláková
Trvale bytom
: Hnilčík – Ráztoky 22
Štátne občianstvo : SR
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Cena nehnuteľnosti: je stanovená VZN č. 19 vo výške 722,-- €.
Všetky náklady s prevodom hradí žiadateľ.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa , v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Hnilčík považuje že:
-

predávaná nehnuteľnosť, parc. č. C KN 1301 ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV
č. 1055, k.ú. Hnilčík vo výmere 100 m2 je priamo pod rodinným domom, ktorého je
žiadateľka aj výlučnou vlastníčkou
predávané nehnuteľnosti parc. č. C KN 1303 vo výmere 201 m2 a parc. č. C KN 1304 vo
výmere 60 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1 v k. ú. Hnilčík tvoria
priľahlú plochu okolo stavby rodinného domu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky

Návrh na predaj nehnuteľností bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Doba zverejnenia: 13. 7. 2020 – 31. 7. 2020

Spôsob zverejnenia:
web stránka obce: www.obechnilcik.sk
úradná tabuľa: Obec Hnilčík
Ľubomír Kačír
starosta obce

tel: 053 4494103
mail: hnilcik@stonline.sk
web: http://www.obechnilcik.sk/
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