UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. .....................
OBCE BODZIANSKE LÚKY ZO DŇA 13.12.2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
Obecné zastupiteľstvo obce Bodzianske Lúky na svojom zasadnutí zo dňa 13.12.2019
uznesením č. ....................... schválilo odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce
Bodzianske Lúky v spoluvlastníckom podiele 3/4-ine k celku, vedené na Okresnom
úrade Komárno – katastrálny odbor, evidované na LV č. 1191, parcela registra „C“, parc.
č. 1328/1 o výmere 814 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1328/7 o výmere 260
m2 zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom pod s. č. 9 postavený na parc. č. 1328/7
pre kupujúcich Ing. István Álló rod. Álló, nar. 17.10.1991, r. č. ......................., bytom 930 34
Holice, Veľká Budafa s. č. 76, občan SR a manželka Gizela Kulichová rod. Kulichová, nar.
16.02.1996, r. č. ................................., bytom 946 03 Kolárovo, Studená strana s. č. 100,
občianka SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 3/4-ine k celku.
Predajná cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom č.
111/2019 zo dňa 21.08.2019, vyhotoveného znalcom Ing. Imirchom Mészárosom, Dlhá
309/25, 946 03 Kolárovo, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,
odhad hodnoty nehnuteľnosti.
Kúpna cena určená znaleckým posudkom za predmetné nehnuteľnosti predstavuje
9.150,45,- Eur, slovom deväťtisícstopäťdesiat Eur 45 centov, z ktorej ceny 3/4-iny k celku
predstavujú sumu 6.862,84,- Eur, slovom šesťtisícosemstošesťdesiatdva Eur 84 centov.
Prevod nehnuteľností bol odsúhlasený v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov so zásadami
hospodárenia s majetkom obce Bodzianske Lúky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodného osobného zreteľa spočíva v tom, že obec Bodzianske Lúky predmetnú
nehnuteľnosť nevyužíva na vlastné účely a kupujúci sú na predmetných
nehnuteľnostiach podielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/4-ine k celku.
Z celkového počtu 5 poslancov bolo prítomných 5 poslancov a hlasovali nasledovne:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
NEPRÍTOMNÍ POSLANCI: 0
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