OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
Obecný úrad, 919 24 Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom
zverejňuje
V zmysle % % ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
0 maj etku obci V znení neskorších predpisov
oznámenie 0 zámere odpredania majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Zverejnenie zámeru odpredať majetok obce
Predmet predaja: odkúpenie časti pozemku v0 v1astníctve obce Križovany nad Dudváhom,
oddelením parcely č. 2202/60 ovýmere 116m2, parcely č. 2202/61 ovýmere 185 m2
aparcely č. 2202/62 ovýmere 243 m2 zpôvodnej parcely re. E č. 2287/202, ktorá je vo
vlastníctve obce Kn'žovany nad Dudváhom podľa GP č. 75/2019 zo dňa 24.05.2019, ktorý
spracoval geodet Ing. Štefan Richnák. Tieto oddelené parcely tvoria funkčný celok
k dielňam, ktoré sú V0 vlastníctve spoločnosti.
Kupujúci: Spoločmsť AZ-Construction s.r.o., Štefana Moyzesa 2B, 917 01 Trnava, IČO:
50 559 966, zastúpená konateľom spoločnosti, pánom Zdenkom Izakovičom. Cena za
odkúpenie pozemku je 15 EUR/m2 (slovom pätnásť eur), čo j 3 cena v obci obvyklá.
Odôvodnenie: Dôvodom pre vyššie uvedený odpredaj pozemku je, že ide o pozemok, na
ktorom je postavená dielňa a pozemok tvoriaci funkčný dvor okolo dielne. Obec Križovany
nad Dudváhom je výlučným Vlastníkom parcely reg. E č. 2287/202, ktorého časť prislúcha
k dielňam, ktoré sú vo vlastníctve spoločností AZ-Constuction s.r.o., Štefana Moyzesa 2B,
917 01 Trnava.

Zámer odpredaja pezemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa V súlade s š 93 ods. 8 písm.
b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí bol predložený na rokovanie Obecného
zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom dňa 24.6.2019 a zároveň bol schválený na
rokovaní Obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom dňa 24.06.2019 prijatým
uznesením č. 43/2019 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Predaj pozemku bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Križovanoch nad
Dudváhom dňa 09.09.2019

Šňg. Svetlana Královičová, v.r.
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starostka obce

Zverejnené: 05.08.2019
Zvesené:
(Zámer previesť, resp. prenaj ať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej schránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby)

Telefón

Fax

e-mail

internet

IČ

033/558 41 23

033/558 42 84

starostanrizovanysk

www.krizovany.sk

0068218710

