OBEC Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IČO: 00 319 309, DIČ: 20 21 24 31 36

Obec Dolné Plachtince so sídlom Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince v zmysle § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach č. 3/2017 zo dňa 23.03.2017 zverejňuje

zámer predaja svojho majetku priamym predajom
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Podmienky priameho predaja majetku obce
V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov Obec Dolné Plachtince zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu: Predmetom priameho predaja je pozemok

parc. č. CKN 502 záhrady o výmere 159 m2,
v katastrálnom území Dolné Plachtince, zapísaný na LV č. 338 na katastrálnom odbore Okresného úradu Veľký
Krtíš. Minimálna cena za predaj pozemku bude stanovená podľa znaleckého posudku. Východisková hodnota pre
určenie ceny je 3,32 EUR/m2.

Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a
podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností, náklady na znalecký posudok.
Na predmet kúpy obec požaduje zriadiť ťarchu „právo vstupu na pozemok za účelom údržby susediaceho
dláždeného rigólu - Mlynského jarku parc. č. CKN 870/1.“ Kupujúci so zriadením ťarchy súhasí.
Cenovú ponuku s navrhovanou cenou za prevod pozemku doručia záujemcovia na Obecný úrad v Dolných
Plachtinciach, 95, 991 24 Dolné Plachtince najneskôr dňa 10. 05. 2017 do 17.00 h. Na ponuky doručené po
uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného
zastupiteľstva 11.05.2017. Vyhlasovateľ bude informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj
účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

V Dolných Plachtinciach, 24.3.2017

Bc. Cyril Bartók, v. r.
starosta obce
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