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OBEC LOZORNO

>

Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO
Zn. č. 1013 2018

V Lozorne, dňa 03.10.2018
O Z N Á M E N I E Zverejnenie zámeru
-

Obec Lozorno v zmysle ~ 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, na základe žiadosti p. Stefánie VLCKOVEJ r. Stukovej, bytom Karpatská 358/36,
Lozorno v podiele Y~ a Jozefa STUKA r. Stuka, bytom Jakubov 86 v podiele V2 zo dňa 11.07.2018 a
po prerokovaní na stavebnej komisii pri OU Lozorno dňa 30.07.20 18 a doložení Uznesenia D not
209/2018 zo dňa 11.09.2018, zverejňuje zámer predaja nehnutel‘ného majetku Obce Lozorno:
Predmet prevodu:
čast‘ nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky,
katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok
parcela registra „E“ Č. 672 21, zapísaný na liste vlastníctva Č. 4151 vo výluČnom vlastníctve Obce
Lozorno, z ktorého boli geometrickým plánom Č. 22 2018 na obnovu Častí póvodných pozemkov,
vyhotoveným firmou SITUM s.r.o. Bratislava, geodetkou Ivanou Mutišovou, ICO: 55 786 230,
odčlenené diely Č. 2- 38m2 a č.3- 59m2 nasledovne:
Parc. číslo /diel
672/19 diel č.2
672/64 dici č.3

Výmera v m2
38m2
59m2

Predávajúca: Obec Lozorno,

Druh pozemku
Zastavaná plocha
Zastavaná plocha

Geometrický plán
GPč. 22/2018
GPč. 22/2018

iČo 00304905, ul. Hlavná 1, 900 55 Lozorno v podiele

1/1

Kupujúci: Štefánia VLČKOVÁ r. Štuková, bytom Karpatská 358/36, Lozorno v podieie ‚Á a
Jozef ŠTUK r. Štuk, bytom Jakubov 86 v podiele ‘Á
Navrhovaná kúpna cena: 1 0€/m2 (pozemok vo dvore žiadatel‘ov).
Spósob prevodu: Predaj priľahlého pozemku, ktorý tvorí súČast‘ dvora v podielovom
spoluvlastníctve žiadatel‘ov v zmysle ust. ~ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskor. predpisov.
Odóvodnenie:
Žiadatelia požiadali o odpredaj užívaných Častí obecného pozemku p.č. 672 21 v celkovej výmere
97m2, ktoré svojim umiestnením tvoria jeden funkČný celok s nehnuteľnost‘ou žiadatel‘ov dvor
z dóvodu jeho majetkovo právneho usporiadania. Predmetnú, oplotenú nehnutel‘nost‘ takto
žiadatelia zdedili Po svojich rodiČoch, ktorí ju v dobrej viere dlhodobo užívali a starali sa o ňu ako
o svoje vlastníctvo. V prípade odsúhlasenia budúJ~ip~iJ. ‘ci v plnom rozsahu Znášat‘ všetky náklady
spojené s prevodom vyššie uvedenej nehnutel‘ ~
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Vybavuje: Mgr. Poláková 02 69204318
Telefón: 02 69 204 311
Fax:
0269204312
E-mail :
obec@lozomo.sk

Bankové spojenie: PriMä~15a1~ Slovensko, a.s.
čísloúČtu:3203747001 5600

ičo : 00304905
DIč:2020643669
.
web : www.lozorno.sk

