OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
018 02 Dolná Mariková 150
č.j. 14 /2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce
Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Dolná Mariková v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2019
v tomto rozsahu :
Juraj Klabník, bytom Dolná Mariková 753, požiadal o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
Dolná Mariková ,vedených na liste vlastníctva č. 2601, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolná Mariková,
v celosti parcela č. KNC 366/2, ostatná plocha o výmere 629 m2 a parcela č. KNC 398/6, orná
pôda o výmere 73 m2. Podmienkou odpredaja je, že kupujúci musí akceptovať podmienky, ktoré
budú súčasťou kúpnej zmluvy, že v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho
práva k pozemku parc.č. KNC 366/2, 398/6 v k.ú. Dolná Mariková , začne stavebné práce na IBV
a predmetnú nehnuteľnosť neprevedie na tretiu osobu počas obdobia 24 mesiacov odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva k uvedeným pozemkom.
Cena za odpredávané nehnuteľnosti je 17,26 €/m2. Dôvodom odpredaja formou osobitného
zreteľa je, že odpredávané pozemky sú dlhodobo užívané ako súčasť dvora k domu s.č. 753, sú
oplotené, a p. Klabník má na nich postavené drevené hospodárske stavby.
Zámer odpredaja bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov.
V Dolnej Marikovej 04.06.2019
Zámer zverejnený od : 04.06.2019
Zvesený:
Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecdolnamarikova.sk, úradná tabuľa Obce Dolná
Mariková.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Telefón
042/4356155
042/4356153

Fax
042/4260678

e-mail
obec@dolnamarikova.sk

www stránka
www.dolnamarikova.sk

OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
018 02 Dolná Mariková 150
Č.j. 93/2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce
Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Dolná Mariková v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2019
v tomto rozsahu :
Peter Zlatoš a Ing. Ľubomíra Zlatošová Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica, požiadali
o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Dolná Mariková , vedeného na liste vlastníctva č. 4154,
v podiele 2/3, nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková, parcela č. KNE 2923/2, zastavaná
plocha a nádvorie o celkovej výmere 259 m2 a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dolná
Mariková, vedeného na liste vlastníctva č. 2601, v celosti parcela č. KNC 2924/1, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 165 m2. Cena za odpredávanú nehnuteľnosť je stanovená v sume
1,53 €/m2, na základe znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Jarmilou Baliakovou. Dôvodom
odpredaja formou osobitného zreteľa je, že pozemky sú súčasťou dvora na ktorom žiadatelia
o kúpu pozemku vlastnia rodinný dom 355 a predávané nehnuteľnosti dlhodobo užívajú.

Zámer odpredaja bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov.
V Dolnej Marikovej 04.06.2019
Zámer zverejnený od : 04.06.2019
Zvesený:
Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecdolnamarikova.sk, úradná tabuľa Obce Dolná
Mariková.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Telefón
042/4356155
042/4356153

Fax
042/4260678

e-mail
obec@dolnamarikova.sk

www stránka
www.dolnamarikova.sk

OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
018 02 Dolná Mariková 150
Č.j. 73/2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce
Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Dolná Mariková v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2019
v tomto rozsahu :
Peter Zemančík, bytom Dolná Mariková 198, požiadal o odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce Dolná Mariková , vedeného na liste vlastníctva č. 809, v celosti, nachádzajúceho sa v k.ú.
Dolná Mariková, parcela č. KNC 927/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 138 m2
a v celosti parcela č. KNC 945/1, záhrada o výmere 20 m2. Cena za nehnuteľnosť je stanovená v
sume 13,0 €/m2. Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že pozemky sú malej výmery,
sú oplotené a dlhodobo užívané ako súčasť dvora k rodinnému domu s.č. 198.
Zámer odpredaja bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov.
V Dolnej Marikovej 04.06.2019
Zámer zverejnený od : 04.06.2019
Zvesený:
Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecdolnamarikova.sk, úradná tabuľa Obce Dolná
Mariková.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Telefón
042/4356155
042/4356153

Fax
042/4260678

e-mail
obec@dolnamarikova.sk

www stránka
www.dolnamarikova.sk

OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
018 02 Dolná Mariková 150
Č.j. 167/2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce
Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Dolná Mariková v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorý bol prejednaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2019
v tomto rozsahu :
Alexander Lúčan a Marcela Lúčanová, bytom Rozkvet 2037/75-46, 017 01 Považská Bystrica,
požiadali o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Dolná Mariková, vedeného na liste
vlastníctva č. 2601, v celosti, nachádzajúceho sa v k.ú. Dolná Mariková, parcela č. KNE 1804/2,
orná pôda o celkovej výmere 472 m2 . Cena za odpredávanú nehnuteľnosť bola stanovená v sume
8,50 €/m2. Dôvodom odpredaja formou osobitného zreteľa je, že odpredávaný pozemok je zčasti
zastavaný stavbou s.č. 677, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

Zámer odpredaja bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov.
V Dolnej Marikovej 04.06.2019
Zámer zverejnený od : 04.06.2019
Zvesený:
Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecdolnamarikova.sk, úradná tabuľa Obce Dolná
Mariková.

Ing. Peter Šujak
Starosta obce

Telefón
042/4356155
042/4356153

Fax
042/4260678

e-mail
obec@dolnamarikova.sk

www stránka
www.dolnamarikova.sk

