Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja
nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
žiadateľov Štefana Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Jelenec č. 108. Predmetom
prevodu je predaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parc. č. 408/1 o výmere 70 m2 za sumu 3,€/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia uvedenú nehnuteľnosť už
v roku 1973 kupovali od pôvodných vlastníkov, nedošlo však k zápisu do katastra.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 306/2017 dňa 29.9.2017
V Jelenci dňa 04.10.2017

Ladislav Púchovský v.r.

Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja
nehnuteľnosti parc.č. 3028/72 o výmere 294 m2 v kat. úz. Jelenec , verejnou obchodnou
súťažou. Minimálna cena za 1 m2 je 23.-€.
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 10.11.2017 do
12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž - nehnuteľnosť parc.č. 3028/72“.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 312/2017 dňa 29.9.2017.
V Jelenci dňa 4.10.2017

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce

Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja
nehnuteľného majetku obce Jelenec v rekreačnej oblasti, parc.č. 3517/81 o výmere 300m2,
verejnou obchodnou súťažou. Minimálna cena za 1 m2 je 15.- €.
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 10.11.2017 do
12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž - nehnuteľnosť parc.č. 3517/81“.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 315/2017 dňa 29.9.2017.
Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena a spísaním Zmluvy
o zriadení vecného bremena, kde povinným bude Obec Jelenec zastúpená starostom obce
Ladislavom Púchovským a oprávneným kupujúci, v rozsahu GP č. 65/2016, vyhotoveným
Ing. Vierou Púchovskou dňa 25.07.2017, úradne overeným dňa 22.08.2017 Ing. Evou
Hrehovou pod č. 1674/2017 v znení:
Zriaďuje sa vecné bremeno k parc.č. 3517/1 – právo prechodu a prejazdu motorovými
vozidlami pre novovytvorenú parc.č. 3517/81 o výmere 300 m2, trv. tráv. porast, podľa
GP č. 65/2016 za 7,50 €/m2 a právo uloženia elektrickej siete k parc.č. 3517/81 so zriadením
ťarchy v prospech kupujúceho z elektrického stĺpového rozvodu stĺpu č. 122 cez parcelu
3517/1 a 3517/18 podľa GP č. 65/2016 za sumu 3,50 €/m.
V Jelenci dňa 04.10.2017

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce

