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Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO
Zn. č. 395 2018

V Lozorne, dňa 26.03.2018
O ZNÁM E N I E Zverejnenie zámeru
-

Obec Lozorno v zmysle * 9a) ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. v znenh neskorších
predpisov, na základe opätovnej žiadosti p. Emila MIKULAŠA r. Mikuláša, bytom Trenčianska 7,
851 01 Bratislava zo dňa 19.03.2018 zverejňuje zámer predaja nehnutefného majetku Obce
Lozorno, a to:
Predmet prevodu:
Nehnutefnosf, zapísai~á v katastri nehnutefností spravovanom Okresným úradom Malacky,
katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok
parcela registra „E“Č. 672/21 ostatná plocha na liste vlastníctva Č. 4151 vo výlučnom vlastníctve
Obce Lozorno v podiele l/l z ktorého bol geometrickým plánom Č. 54-22/2017 odčlenený
novovytvorený pozemok:
-

Parcela registra »C“KN číslo
421/2

Výmera v m2
222m2

Druh pozemku

GP

Záhrady

54-22/2017

Predávajúca: Obec Lozorno, IČO 00304905, ul. 1-Ilavná 1, 900 55 Lozorno v podiele l/l
Kupujúci:

Emil MIKULÁŠ r. Mikuláš, bytom Trenčianska 7. 851 01 Bratislava v podiele 1/1

Navrhovaná kúpna cena: 10 €/m2
Spósob prevodu: predaj pozemku- prirahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
súčasf eXistujúcej záhrady vo vlastníctvc žiadatcľa v zmysle ust. * 9a ods. 8 písm. b) zákona
Č. 138 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že kupujúci sa zaväzuje
k obnove póvodného dažďového zvodu v podobe podzemného potrubia DN 300 v rozsahu
predmetného pozemku p.č. 421 1 2.
Odóvodnenie: Žiadateľ požiadal o majetkoprávne vysporiadanie eXistujúcej záhrady, t.j.
o zlegalizovanie skutkového stavu priľahlého pozemku k parc.č. 421 1, zapísanom na V Č. 710 vo
vlastníctve žiadatefa. ktorý tvorí súčast‘ záhrady v jeho užívaní.
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