
NÁVRH

Obec Somotor 
Obecný úrad Somotor

Obchodná 39/7
076 35  Somotor

Číslo:  250/2018                                                                               Somotor dňa 10.mája 2018 

                                   Z Á M E R

Obec Somotor, IČO: 00331945, ul. Obchodná č. 39/7, PSČ 076 52 v zastúpení starostom obce
Jánom Juhászom v súlade s § 9a odsek 8, písmeno e) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosť  v k. ú.  Somotor,
rodinný dom č.s.  378 bez pozemku zapísanom na liste  vlastníctva č.  539 na par.  č.777/2
Tiborovi Lipánovi, r.1978, trvale bytom Agátová ulica 250/50, Somotor, PSČ 076 35 z dôvodu
hodného  osobitného  zreteľa za  kúpnu  cenu  1000,-EUR.  Náklady  prepisu  bude  hradiť
kupujúci.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

     Obecné zastupiteľstvo Somotor uznesením číslo: 336/2017 zo dňa 12.9.2017 schválilo
predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou a  podmienky obchodnej
verejnej  súťaže  za  minimálnu  cenu  1500,-EUR..  Súťažné  podmienky  boli  zverejnené  na
internetovej stránke a úradnej tabuli obce dňa 14.9.2017 a v regionálnej tlači dňa 18.9.2017.
Do doby predloženia súťažných návrhov nebol doručený žiadny súťažný návrh. 

     Obecné zastupiteľstvo Somotor uznesením číslo: 366/2017 zo dňa 23.11.2017 schválilo
opakovaný predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou a podmienky
obchodnej  verejnej  súťaže  za  minimálnu  cenu  1000,-EUR..  Súťažné  podmienky  boli
zverejnené na internetovej stránke a úradnej tabuli obce dňa 18.1.2018 a v regionálnej tlači
dňa  19.1.2018.  Do  doby  predloženia  súťažných  návrhov  nebol  doručený  žiadny  súťažný
návrh. 

     Tibor Lipán, r. 1978, tr. bytom Agátová ulica 250/50, Somotor, PSČ 076 35 žiadosťou zo
dňa 16.4.2018 požiadal obec o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti  za kúpnu cenu 1000,-
EUR. 

     Nakoľko obchodná verejná súťaž s minimálnou cenou 1500,-EUR nebola úspešná a ani
opakovaná  obchodná  verejná  súťaž  s minimálnou  cenou  1000,-EUR  a menovaný  ponúka
najnižšiu kúpnu cenu určenú v pôvodnej obchodnej verejnej súťaži, je naplnený dôvod hodný
osobitného zreteľa.

                                                                                                             Ján Juhász

                                                                                                           starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.5.2018 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 10.5.2018
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