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OBEC LOZORNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO
Zn.č. 12102018

VLozorne,dňa03.l0.2018
O Z N Á M E N I E Zverejnenie zámeru
-

Obec Lozorno v zmysle ~ 9a) ods.1 písm. c) zákona č.138/l 991 Zb. v znení neskorších
predpisov, na základe žiadosti p. Miroslava KAROVICA r. Karoviča, bytom Zvončínska 56 215,
900 55 Lozorno zo dňa 28.08.2018 zverejňuje zámer predaja nebnutel‘ného majetku Obce Lozorno:
Predmet prevodu:
Nehnutel‘nost‘, zapísaná v katastri nelmuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky,
katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok
parcela registra „C“č. 672/20, zapísaný na evidenčnom liste č. 688, bez LV, ktorý je v KN zlúčený
do pozemku parcela registra „E“KN Č. 672/21, zapísanom na liste vlastníctva Č. 4151 vo výluČnom
vlastníctve Obce Lozorno
Parc. číslo /diel

Výmera v m2

Druh pozemku

LV

672/20

202m2

ostatné plochy

Bez LV, ELč. 688

Predávajúca: Obec Lozorno,

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

1/1

Kupujúci: Miroslav KaroviČ r. Karovič, bytom ZvonČínska 56/2 15, 90055 Lozorno v podiele 1/1
Navrhovaná kúpna cena: podl‘a znaleckého posudku č. 85/2018 v celkovej hodnote 10900,00 €
Spósob prevodu: priamy predaj pozemku za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podl‘a osobitného predpisu v zmysle ust. ~ 9a ods.1 písm. c) zákona č. 138 1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Odóvodnenie: Žiadatel‘ požiadal o odpredaj užívaného pozemku- pril‘ahlej plochy pred RD
v navrhovanej cene podľa ZP. Predmetný pozemok dlhodobo udržiava a využíva ako prístupovú
cestu, vedú mu cez pozemok inžinierske siete k RD žiadatel‘a. V prípade odsúhlasenia bude
kupujúci v pinom rozsahu znášat‘ všetky náklady spojené s prevodom vyššie uvedenej
nebnutel‘nosti.
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Vybavuje: Mgr. Poláková 02/69204318
Telefón: 02/69 204 311
Fax:
02/69 204 312
E-mail:
obec@lozorno sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
Číslo úČtu : 320374700 1/5600

IČO : 00304905
DIČ : 2020643669
web : www.Iozorno.sk

