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•BCIJOZ•RNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO
Zn. č. 842018

V Lozorne, dňa 27.02.2018

OZN

ÁMENIE

-

Zverejnenie zámeru

Obec Lozorno v zmysle ~ 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znen~ neskorších
predpisov, na základe žiadosti pani Mgr. Moniky BELEŠOVEJ r. Babkovej a manžeta Slavomíra
BELEŠA r. Beleša zo dňa 23.01.2018 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce
Lozorno v nasledovnom rozsahu:

Predmet prevodu:
Casť nehnuteFnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným ůradom
Malacky, katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako
pozemok parcela registra „C« KN Č. 9187/83, zapísaný na liste vlastníctva Č. 963 vo výlučnom
vlastníctve Obce Lozorno, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení čast‘ pozemku
o predpokladanej výmere cca 98m2 podľa špecifikácie. ktorá tvorí súčast‘ žiadosti.
Predávajúca: Obec Lozorno, IČO 00304905, ul. Hlavná 1, 90055 Lozorno v podiele 1/1
Kupujúci:

Mgr. Monika BELEŠOVÁ r. Babková a manž. Slavomír BELEŠ r. Beleš, obaja bytom
Lozorno č. 1125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1.

Navrhovaná kúpna cena: podľa súdnoznaleckého posudku č. 290/2015 v cene 73,61€/m2
Spósob prevodu: priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom v zmysle
ust. * 9a ods. 1 zákona Č. 138 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov stým, že časť
pozemku o výmere cca I 3m2 navrhujú žiadatelia odpredať za rovnakých podmienok (symbolická
suma 1€ m) ako plánuje obec Lozorno odkúpiť od vlastníČky p. Dagmar Belesovej (matka
žiadatefa) časf pozemku parc.č. 972 pod príjazdovú cestu v lokalite Záhumenice.
Odóvodnenie: Žiadatelia požiadali o odpredaj nevyužívaného pozemku (póvodné parc.č. 9158),
ktorý sa podľa ich vyjadrenia nachádza v záplavovej zóne a je neprístupný z obecnej komunikácie.
Tento pozemok chcú žiadatelia využívať ako súčast‘ záhrady, kde plánujú navítať novů studňu pre
zavlažovanie svojho pozemku a ktorý kosia a udržiavajú.
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