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O Z N Á M E N I E 
O zámere obce Podkylava predať svoj majetok z dôvodov hodných osobitého zreteľa podľa 

 ust. § 9a ods. 8 písm. e). zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

neskorších právnych predpisov 

 

Starosta obce Podkylava Ing. Ján Morihladko podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

                   týmto oznamuje zámer obce Podkylava o predaji nehnuteľnosti: 

- pozemok vo vlastníctve obce Podkylava registra E, p.č. 94, vo výmere 335 m². Pozemok je 
vedený na LV 871 ako ostatná plocha.  
 

Odôvodnenie: 
Jedná sa o pozemok nachádzajúci sa v areáli naturálno-výrobného a obchodného družstva. 

Pozemok rozdeľuje pozemky vo vlastníctve žiadateľa, Ing. Miroslava Sedláka, nar. 27.07.1970, bytom: 
Podkylava 48, 916 16.       

Obec navrhuje prevod uskutočniť priamym predajom určenému záujemcovi z dôvodu 

hodného osobitého zreteľa, ktorými sú výlučné a dlhodobé, dobromyseľné a nerušené užívanie tejto 

nehnuteľnosti ako súčasti k už vlastneným priľahlým pozemkom. Ich odkúpením si žiadateľ dokáže 

sceliť svoje pozemky a nijakým spôsobom nedôjde k zamedzeniu prístupu vlastníkom okolitých 

pozemkov. Obec týmto zároveň preukazuje svoju podporu miestnym podnikateľom. Kúpna cena 

bude určená v zmysle znaleckého posudku. 

- parcelu  registra „E“   č. 94 vo výmere 335 m2, ostatná plocha v prospech kupujúceho                   

Ing. Miroslava Sedláka, nar. 27.07.1970, bytom Podkylava 48,  916 16. 

Návrh na predaj bude predložený na schválenie poslancom na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.  

V Podkylave, 22.10.2020 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 22.10.2020                                                          Ing. Ján M o r i h l a d k o 
                                                                                                                                          starosta obce  
Príloha: 1x snímka z katastrálnej mapy 
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Príloha č. 1, snímka z katastrálnej mapy 
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