V súlade so zákonom a navrhnutými
ZÁSADAMI HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE SEMEROVO
a
v súlade s § 6 a § 11 ods. 4, písm. a) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov,
ako aj v súlade
s § 9, §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

OBEC SEMEROVO
OZNAMUJE
zámer odkúpiť pozemky a dom v KÚ obce
parc. číslo 223/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 474 m2, parc. číslo 223/5 –
záhrady vo výmere 312 m2, parc. číslo 225 – záhrady vo výmere 1833 m2, rodinný
dom súp.číslo 558 postavený na parcele číslo 223/2 vo vlastníctve podľa zápisu na
strane BLV pod por.č. 1) Tibor Kráľ v pomere ½ a BLV pod por.č. 2) Peter Kráľ
v pomere ½.

cenu 5.000 EUR schválilo OZ 15.12.2012
Prevod vlastníckeho práva k majetku obce
(1) Prevody vlastníckych práv k majetku obce na fyzické a právnické osoby sú vykonávané vždy
na základe písomnej zmluvy a sú spravidla odplatné.
(2) Ak zákon o majetku obcí a toto nariadenie neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku
obce sa musia vykonať:
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu6, ak všeobecná hodnota majetku nepresiahne 40.000,00 EUR.
Ministerstva spravodlivosti č . 492/2004 Z. z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

6 vyhláška
7 zákon

(3) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači ak tak rozhodne obecné zastupiteľstvo. Ak ide o
prevod podľa odseku 2 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto,
kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

V Semerove 1.12.2012

Imrich Hrabovský, starosta obce

