Obec Horná Štubňa
OZNÁMENIE
Starosta obce Horná Štubňa na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na § 9a ods. 2 zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesení Obecného zastupiteľstva obce
Horná Štubňa č. 46/2019 zo dňa 22. augusta 2019
týmto oznamuje, že
nehnuteľnosti, ktoré sú určené na predaj, sa budú predávať priamym predajom 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.
Predmetné nehnuteľnosti sú pozemky vo výlučnom vlastníctve obce, nachádzajúce sa v
intraviláne kat. úz. Horná Štubňa, zapísané na LV č. 1 ako C-KN parc. č. 1627/5 – orná pôda
o výmere 50 m2 a C-KN parc. č. 1630/3 – trvalý trávny porast a výmere 148 m2; na LV č.
835 ako C-KN parc. č. 1630/2 – trvalý trávny porast o výmere 340 m2; na LV č. 1219 ako
C-KN parc. č. 1630/1 – trvalý trávny porast o výmere 292 m2 (ďalej len nehnuteľnosť).
- minimálna cena nehnuteľností je 22,- €/m2 pozemku.
Náležitosti cenovej ponuky:
a/ - Fyzické osoby: priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu, kontakt
- Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, DIČ, kontakt
- SZČO: kópia – výpis z obchodného a živnostenského registra, kontakt
b/ opis nehnuteľnosti, o ktorú má záujem,
c/ účel, resp. zámer využitia nehnuteľnosti,
d/ cenová ponuka za m2 pozemku.
Lehota na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce končí
27. septembra 2019 o 14,00 hod.
Cenové ponuky je potrebné doručiť v stanovenej lehote v písomnej forme na Obecný úrad
Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa 455, v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené priezvisko,
meno (názov) a adresa (sídlo) záujemcu s označením „Neotvárať - priamy predaj“
Podmienky priameho predaja sú zverejnené
a/ na úradnej tabuli obce Horná Štubňa
b/ na internetovej stránke obce www. hornastubna. sk
c/ v regionálnej tlači My Turčianske noviny
a k dispozícii na Obecnom úrade v Hornej Štubni počas stránkových hodín.
V Hornej Štubni dňa 09.09.2019

Ing. Ondrej Piški v. r.
starosta obce

