
  

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia odbornej komisie obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove zo dňa:  

4.6.2021 o 12:30 hodine 

Prítomní: Bc.Zoltán Kucsora 

                  Vidor Olláry 

                  Štefan Antala  

   

  U Z N E S E N I E odbornej komisie číslo 1/2021   

  

  

Komisia pre otváranie obálok konštatuje 

a) že, bola doručená   1 obálka  na uzavretie zmluvy na predaj  majetku  obce.  

b) že  predložená ponuka spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

      Uchádzač   č. 1./  Milan Hrabovský 20, 946 13 Okoličná na Ostrove, r.č: 

xxxxxxxxx a Ágnes Edina Horváthová Ružová 178/2 93201 Veľký Meder, r.č: 

xxxxxxx 

 

v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“) zámer 

na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce formou obchodnej 

verejnej súťaže,  majetku vedeného na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove  ako: 

- dom so súp.č. 59 na parcele č.:121,  

-  parcela registra „C“ , 121, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 664 m2. 

za nasledovných podmienok: 

     cena za nehnuteľnosť podľa cenovej ponuky vo výške    18 000,00      eur.  

- všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, vrátane nákladov za vypracovanie 

znaleckého posudku a správneho poplatku za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností, hradí kupujúci. 

Zámer predaja formou obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený na webovom sídle obce: 

www.okolicnanaostrove.sk a úradnej tabuli dňa: 11.5.2021 a zverejnený v regionálnej tlači 

14.5.2021. V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže termín podania ponúk bol 

31.5.2021. 

Obchodná verejná súťaž na predaj veci z  majetku obce – výsledky 

Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľného majetku obce 

rodinný dom súpisné č.59 na parc.121 o výmere 664 m2 LV 905 v k.ú. Okoličná na 

Ostrove podiel 1/1. 

 

  

Návrh na uznesenie na zasadnutie obecného zastupiteľstva   

___________________________________________________________________________  

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Okoličná na Ostrove  

 

1.b e r i e   n a    v e d o m i e   

že, bola doručená   1 ponuka  na predaj  majetku  obce vedeného na LV č. 905 v k. ú. 

Okoličná na Ostrove  ako: 

- dom so súp.č. 59 na parcele č.:121, parcela registra „C“ , zastavaná plocha 

a nádvorie výmera 664m2 

b/ že  predložená ponuka spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

http://www.okolicnanaostrove.sk/


 

 Uchádzač   č. 1./  Milan Hrabovský 20, 946 13 Okoličná na Ostrove, r.č: 

xxxxxxxxa Ágnes Edina Horváthová Ružová 178/2 93201 Veľký Meder, r.č: 

xxxxxxxxx 

 

 

   

2. schvaľuje  

predaj majetku obce majetku vedeného na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove  ako: 

dom so súp.č. 59 na parcele č.:121, parcela registra „C“ , zastavaná plocha a nádvorie 

výmera 664m2 

a) za cenu 18 000,00- €  na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v 

súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 11.5.2021 pre  

pre uchádzača   Milan Hrabovský 20, 946 13 Okoličná na Ostrove, r.č: xxxxx a Ágnes 

Edina Horváthová Ružová xxxxx Veľký Meder, r.č: xxxxxxxxx 

 

 

  

3. p o v e r u j e  obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické 

a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. aj 

zverejnenie zmluvy  

 

 

 

 

Podpísané dňa   4.6.2021 

  

 

      Bc.Zoltán Kucsora                                                   ............................................ 

 

      Vidor Olláry                                                             ............................................. 

 

       Štefan Antala                                                          ............................................. 

 

Zverejnené na úradnej  tabuli v obci dňa   28.6.2021 

 
 


