Zverejnenie zámeru
vykonať prevod majetku obce priamym predajom
Obec Hamuliakovo v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce
Hamuliakovo č. 59/2021 zo dňa 24.06.2021 zverejňuje zámer vykonať prevod majetku obce
nasledovne:
Prevod majetku Obce Hamuliakovo so sídlom Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo IČO: 00304751
spôsobom – „priamym predajom“ v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení.
Predmetom prevodu vlastníckeho práva priamym predajom na základe kúpnej zmluvy podľa § 588
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je nasledovná nehnuteľnosť v podiele vlastníckeho
práva 1/1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec:
-

pozemok, parcela KN C č. 323/37, o výmere 262 m2, druh pozemku: záhrada, vlastnícke právo
evidované okresným úradom Senec, odbor Katastrálny na LV č. 383,

Všeobecná hodnota majetku - predmetu prevodu bola určená znaleckým posudkom znalca: Ing. Miloš
Encinger PhD., ul. Magnezitová 2, 841 07 Bratislava, evidenčné číslo 910 695, znalecký posudok č.
56/2021 zo dňa 07.06.2021 (ďalej len „Znalecký posudok“), a to vo výške 9.200,- EUR pre celú výmeru
pozemku.
Predávajúci, obec Hamuliakovo v rámci predaja predmetu prevodu priamym prevodom ponúka na
predaj predmet prevodu za kúpnu cenu: 9.200,- EUR (slovom: deväťtisícdvesto eur).
Počas doby zverejnenia tohto zámeru, t.j. 15 dní, najneskôr do 13.7. 2021 je možné doručiť cenové
ponuky záujemcov do sídla obecného úradu na ul. Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo v zalepenej
obálke s označením „Cenová ponuka k zámeru obce na odpredaj pozemku parc. 323/37 podľa
uznesenia č. 59/2021 zo dňa 24.06.2021“.
Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk a úradná tabuľa obce.
Doba zverejnenia: 15 dní (do 13.7.2021)
O konečnom návrhu na schválenie zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna zmluva) rozhodne obecné
zastupiteľstvo.
V Hamuliakove, dňa 29.6.2021 .
Vyvesené dňa: 29.6.2021 .

Obec Hamuliakovo
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka

