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Obec Okoličná na Ostrove 

946 13  Okoličná  na  Ostrove,  Hlavná 68 

____________________________________________ 

Č. j.176/2018 

 

Oznámenie 

zámeru na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Okoličná na Ostrove 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obec Okoličná na Ostrove uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 

16/2018 zo dňa 18.04.2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválila zámer obce na predaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

1. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je nehnuteľnosť vo vlastníctve 

Obce Okoličná na Ostrove, parcely registra „C“ p.č. 877/236 o výmere 102 m
2
, záhrady, 

vedenej na LV č.905 v k.ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove, 

v podiele 1/1 k celku. 

2. Spôsob prevodu vlastníctva a zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 16/2018 zo 

dňa 18.04.2018, nakoľko obec ako predávajúci a žiadatelia ako kupujúci, uzatvorili dňa 

19.03.1997 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol predaj a kúpa parcely registra „C“ 

p.č.877/236 o výmere 102 m
2
, záhrady, po podpísaní kúpnej zmluvy  bola zaplatená kúpna 

cena poštovou poukážkou a z neznámych dôvodov kúpna zmluva a vlastníctvo kupujúcich 

ku kupovanej nehnuteľnosti nebolo zapísané a nehnuteľnosť i v súčasnosti je vedená na 

LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove, vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 

1/1 k celku, predávaný pozemok nie je samostatne využiteľný a obec  uvedený pozemok 

nepotrebuje pre vlastné účely. 

3. Bližšie informácie poskytne na požiadanie: Obecný úrad v Okoličnej na Ostrove, 946 13 

Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, telefónne číslo 035/7793931. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

   v.r. starostka obce 

 

 

 

V Okoličnej na Ostrove 24.04.2018 

 

Zámer na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa 

ďalej zverejňuje od 24.04.2018 do 09.05.2018 na 

 

a./ na úradnej  tabuli obce Okoličná na Ostrove. 

b./ na internetovej stránke obce Okoličná na Ostrove:   www.okolicnanaostrove.sk 

 


