
Oznámenie o predaji pozemku - 
priamy predaj 

 

Obec Malatíny, konajúce prostredníctvom  Ing. Petra Pethö, na základe § 13 ods. 

5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 30/06/03/2017 zo dňa 28.06.2017 oznamuje, že ponúka na predaj 

pozemok  s výmerou spolu 71 m2 formou priameho predaja. 

 

Obec Malatíny 
Malatíny 9, 032 15 Partizánska Ľupča 

_______________________________________________________________ 
  

O Z N Á M E N I E 
  

            Obec Malatíny zastúpená starostom obce Ing. Petrom Pethö, na základe    § 13 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/06/06/2017 

zo dňa 28.06.2017 

  

týmto oznamuje, že ponúka na predaj 
  

pozemok  v Malatínach s výmerou spolu 71 m2 
  

– parcela C-KN 133/4, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 71 m2, zapísaná Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 276 pre k.ú. Malatíny 

 formou priameho predaja 
 - najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych 

predpisov, t.j. znaleckého posudku č. 131/2017 zo dňa 06.06.2017, 
  

minimálne za cenu 623,38 € za celú výmeru, t.j. 8,78 €/m2. 
  

            Podľa § 9 ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre 

záujemcov o kúpu uvedeného nehnuteľného majetku obce 
 Do 27.07.2017, najneskôr do 12,00 hod. 

             Ponuky s návrhom kúpnej ceny je potrebné doručiť v určenom termíne v obálke 
s heslom „NEOTVÁRAŤ - Predaj pozemku “ poštou alebo osobne do podateľne obecného  

úradu v Malatínach, Malatíny 9, 032 15 Partizánska Ľupča.  

 


