
Obec Okoličná na Ostrove 

Hlavná 68, 94613 Okoličná na Ostrove 
_______________________________________________________________ 

 

O Z N Á M E N I E  
 
 

 Starosta obce Okoličná na Ostrove  podľa ust. § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce 

Okoličná na Ostrove č. 40/2018 zo dňa 05.09.2018  

 

týmto oznamuje, že 
 

- nehnuteľnosti sú: 
1. pozemok - druh pozemku: Orná pôda, nachádzajúci sa v obci Okoličná 

na Ostrove, katastrálne územie Okoličná na Ostrove, zapísaný na LV 

č.905,  parcela registra „C“ p.č. 422, o výmere 1454 m
2
 

popis nehnuteľnosti - pozemok, na ktorom nie je umiestnená stavba a 

pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce,  

2. pozemok - druh pozemku: Vinice, nachádzajúci sa v obci Okoličná na 

Ostrove, katastrálne územie Okoličná na Ostrove, zapísaný na LV 

č.905,  parcela registra „C“ p.č. 423, o výmere 1704 m
2
 

popis nehnuteľnosti - pozemok, na ktorom nie je umiestnená stavba a 

pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce,  

3. pozemok - druh pozemku: Záhrady, nachádzajúci sa v obci Okoličná na 

Ostrove, katastrálne územie Okoličná na Ostrove, zapísaný na LV 

č.905,  parcela registra „C“ p.č. 424, o výmere 405 m
2
 

popis nehnuteľnosti - pozemok, na ktorom nie je umiestnená stavba a 

pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce,  

celkom 3563 m
2
 

  

ktoré sú určené na odpredaj, sa  budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za 

najvyššiu ponuku,  minimálne za 2 €/m
2
, t.j. 7126 €. 

 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže  sú zverejnené  

   a./ na úradnej  tabuli obce Okoličná na Ostrove  

   b./ na internetovej stránke obce Okoličná na Ostrove:   

                www.okolicnanaostrove.sk 

 

 Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže  k dispozícii na Obecnom úrade 

v Okoličnej na Ostrove a to počas stránkových hodín. 

 

  

V Okoličnej na Ostrove dňa 18.09.2018                                    

 

        ............................................. 

           Ing. Iveta Feketeová 

              starosta obce v.r. 

http://www.okolicnanaostrove.sk/

