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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 KCN p.č. 9183/2 vo výmere 48 m².  

Odôvodnenie: 

 Jedná sa o pozemok registra C, p.č. 9183/2 vedený ako ostatná plocha, nachádzajúci sa 
v lokalite Jancové v k.ú. Podkylava. Tento pozemok o rozlohe 48 m² tvorí oplotenú predzáhradku 
k rodinnému domu so súpisným číslom 224, kde majitelia domu, manželia Mladý Milan, nar. 
18.01.1956 a Mladá Eva r. Poláková, nar. 10.10.1956, bytom: Karpatské námestie 29, Bratislava, PSČ 
831 06, sú zároveň i žiadatelia o odkúpenie pozemku.  

V zmysle nového členenia podľa GP č. 143/20 sa pôvodný pozemok člení na dva samostatné 
pozemky: parcelu 9183/1 o výmere 21 m², ktorý ostáva vo vlastníctve obce Podkylava a parcelu 9183/2 
o výmere 48 m². 

Obec navrhuje prevod uskutočniť priamym predajom určeným záujemcom z dôvodu hodného 
osobitého zreteľa, ktorými sú výlučné a dlhodobé, dobromyseľné a nerušené užívanie tejto 
nehnuteľnosti ako súčasti k už vlastneným priľahlým pozemkom.  

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

 

V Podkylave, 13.11.2020 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 13.11.2020                                           Ing. Ján M o r i h l a d k o 

                                                                                                                            starosta obce  
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Príloha: 1x snímka z katastrálnej mapy 
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