
 Zlatá Idka 159, 044 61
 
 

Zverejnenie zámeru 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e
týmto zverejňuje zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z
nachádzajúcej sa na pozemku s
a 341/5 
 
 
Predmet kúpy: 

- nehnuteľnosť, budova bývalých potravín, súp. č. 76, nac
s parc. č. 340 

- pozemok, parc. č. 340 
pozemok, parc. č. 341/3 o
pozemok, parc. č. 341/5 o

 
Výška kúpnej ceny: 

- 33.000,-  eur; cena je stanovená na základe znaleckého posudku
 
Osobitný zreteľ 

- osobitný zreteľ spočíva v
nehnuteľnostiach vybudovať zariadenie poskytujúce verejnoprospešné a
služby pre obyvateľov obce ako aj 

 
Kupujúci 

- Stanislav Čap 
 
 
 
 
 

Zverejnené na: 
a) úradnej tabuli obce Zlatá Idka
b) webovom sídle obce Zlatá Idka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené dňa: 25.02.2019   
     

Obec Zlatá Idka 
Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka 

 
Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
predaja obecného majetku pozostávajúceho z budovy so súp. č. 76 

j sa na pozemku s parc. č. 340 a pozemkov s parc. č. 340, 341/1, 341/3, 341/4 

budova bývalých potravín, súp. č. 76, nachádzajúca sa na pozemku 

340 o výmere 220 m2, pozemok, parc. č. 341/1 o
pozemok, parc. č. 341/3 o výmere 50 m2, pozemok, parc. č. 341/4 o
pozemok, parc. č. 341/5 o výmere 33 m2 

eur; cena je stanovená na základe znaleckého posudku 

osobitný zreteľ spočíva v tom, že kupujúci má záujem na predmetných 
nehnuteľnostiach vybudovať zariadenie poskytujúce verejnoprospešné a
služby pre obyvateľov obce ako aj jej návštevníkov 

obce Zlatá Idka 
obce Zlatá Idka: https://www.obeczlataidka.sk/ 

         Roman Beličák
                starosta

 

predaja obecného majetku 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
budovy so súp. č. 76 

parc. č. 340, 341/1, 341/3, 341/4 

hádzajúca sa na pozemku 

, pozemok, parc. č. 341/1 o výmere 458 m2, 
, pozemok, parc. č. 341/4 o výmere 156 m2, 

kupujúci má záujem na predmetných 
nehnuteľnostiach vybudovať zariadenie poskytujúce verejnoprospešné a spoločenské 

Roman Beličák 
starosta 


