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Zverejnenie  zámeru  predaja  nehnuteľného majetku Obce Dubovica 

Obec Dubovica v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  schvaľuje  zámer previesť vlastníctvo k nehnuteľnosti priamym predajom za cenu 

8,- Eur/m2 a to: 

 

- novovytvorený pozemok CKN par. č. 730/8 o výmere 12 m2, druh pozemku Zastavaná 

plocha a nádvorie, v prospech Juraj Haladej a manželka Viera Haladejová, Dubovica 

249, 082 71,  

 

- novovytvorený pozemok CKN par. č. 730/10 o výmere 199 m2, druh pozemku Zastavaná 

plocha a nádvorie, v prospech Mária Kmecová, Dubovica 274, 082 71, 

 

-   novovytvorený pozemok CKN par. č. 730/11 o výmere 151 m2, druh pozemku Zastavaná  

    plocha  a nádvorie, v prospech Mária Miženková, Dubovica 275, 082 71, 

 

-    novovytvorený pozemok CKN par. č. 730/12 o výmere 125 m2, druh pozemku Zastavaná  

     plocha a  nádvorie, v prospech Viktória Kravcová, Dubovica 276, 082 71,  

 

-    novovytvorený pozemok CKN par. č. 730/9 o výmere 172 m2, druh pozemku Zastavaná  

     plocha a nádvorie, v prospech  Eva Huňadyová, Dubovica 250, 082 71, 

 

zapísaných  na liste vlastníctva č. 704 evidovaného Okresným úradom Sabinov, katastrálnym 

odborom. Prevod sa pre žiadateľov uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok je v dlhodobom užívaní 

žiadateľov, ktorí sa o neho starajú a zveľaďujú ho. Týmto prevodom sa zosúlaďuje faktický 

stav s právnym. Náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša  predávajúci. 

Všetky novovytvorené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č.  4/2022 a č. 

98/2022 vyhotoviteľa Ing. Pavla Dulína. 

 

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce priamym predajom za cenu 8,- Eur/m2  

bol   predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na 19 zasadnutí dňa 

05.03.2022, a schválený  uznesením č.   295/2022  

 

 

 

 

V Dubovici, 8.3.2022                                                          Ladislav Timčo  

                                                                                              starosta obce  

 

 

 

 

Vyvesené: 08.03.2022                                                              Zvesené: 

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


