
ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ  MAJETOK 

                                                              OBEC   TVRDOŠOVCE 

                                                                                zverejňuje 
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
                                              ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE  
                     na základe uznesenia   OZ č. 16/02102012 písm.A bod 6  zo  dňa 02.10.2012 
                
                              SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ  OSOBITNÉHO   ZRETEĽA  
 
1/ Predmet prevodu: 
Pozemok parcela CKN č. 1060/51-Zast.pl. o výmere 29 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, vytvorený 
z pôvodnej parc.č. 1064/25-Zast.pl., vedený v KN Katastrálneho úradu v Nitre, Správa katastra Nové 
Zámky na LV č.1 pre okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce, k.ú.Tvrdošovce.    
 
2/ Spôsob prevodu: majetku obce  ako prípad hodný osobitného zreteľa   v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení:  
Predmetný pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve p. žiadateľa Zsolta Vaňu, je to 
predzáhradka, pozemok je pre obec toho času nepotrebný a inak nevyužiteľný . 
 
4/ Kúpna cena:   
Bola stanovená uznesením OZ č. 16/02102012 písm. A bod 6 zo dňa 02.10.2012   za 0,67 €/m2  
 
5/ Usporiadanie: 
Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.  
 
Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, 
v znení neskorších predpisov bol schválený Uznesením OZ  č.  16/02102012 písm. A bod 6 zo dňa 
02.10.2012    
Pre  Zsolta Vaňu,  bytom Tvrdošovce, Družstevná 4 do jeho výlučného vlastníctva 
Z celkového počtu  12 členov obecného zastupiteľstva o tomto uznesení hlasovalo 11 za. 
 
 
V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu predaja majetku obce môžete získať na tel. 
č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: capuchova@tvrdosovce.sk, alebo osobne na Obecnom úrade 
v Tvrdošovciach. 
 
 
V Tvrdošovciach, dňa  05.12.2012 
 
                                                                                                                           Ing. Marián Tóth 
                                                                                                                             starosta obce 
 
Zverejnené, dňa 05.12.2012 
Zvesené, dňa ...................... 
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