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DOLNÁ

SEČ

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e.) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2019 zo dňa 16.04.2019, obec
Dolná Seč týmto v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer:
odpredať časť z parciel CKN p.č. 846/2 a p.č. 846/1:
a) p. č. 846/2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec:
Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu: č. 846/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2
b) p. č. 846/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec:
Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu č. 846/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2
v zmysle „Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 846/4 a 846/5“, č. 67/2019,
vyhotoveným Ing. Jánom Predajnianským, dňa 27,03.2019, úradne overenom Ing. Erikou
Zakhariášovou dňa 09.04.2019,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela:

-

tvorí časť pozemku, ktorá je dlhodobo ohradená a svojím umiestnením priamo susedí
s nehnuteľnosťou žiadateľa,
jedná sa o parcelu, ktorú bude žiadateľ a jeho rodina užívať ako prístup k jeho
stavbám a vlastní aj všetky spevnené plochy na týchto parcelách,
jeho predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom
a dobrom.

Za cenu obvyklú v mieste a čase kde sa nehnuteľnosť nachádza: 3,50 €/ 1 m2, čo pri výmere
77 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 269,50 EUR, slovom dvestošesťdesiatdfcväť eur
päťdesiat centov.
Pre kupujúceho: Miroslav Mičík, rod. Mičík, nar.: 03.07.1972, bytom: Štúrova 617/66,
Vráble.
V Dolnej Seči, dňa: 16.04.2019
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V zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 27/2019 zo dňa 16.04.2019, obec Dolná Seč týmto
v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce
zverejňuje zámer:
zriadenia vecného bremena na pozemku, pare. č. 246/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie s
výmerou 47 m2 v zmysle návrhu „Geometrického plánu na vyznačenie práva uloženia
inžinierskej siete na pozemkoch p. č. E KN 849 a CKN 246/L‘ č. 29/2019, zo dňa 10.02.2019
nachádzajúca sa v obci Dolná Seč, okres Levice, kat. územie Dolná Seč, zapísaného na LV
č.l, v prospech: Štefan Boďó, Saratovská 25, 934 05 Levice,
spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
29/2019, umiestnenie zariadení vodovodnej a elektrickej prípojky,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a
pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch,
vykonávaním opráv a rekonštrukcií týchto prípojok na zaťažených pozemkoch,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa prípojok nebudovať nad a v jeho pásme ochrany
v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja prípojky na obidve strany po zemi trvalé
zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty,
neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam
prípojok, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, oplotenie a povrchové úpravy
realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
Zriadenie vecného bremena je za odplatu 3,50EUR/m2, na dobu neurčitú.
Pre oprávneného: Štefan Boďó, Saratovská 25, Levice 934 05.
V prípade schválenia vecného bremena bude žiadateľ znášať náklady, ktoré vznikli v
súvislosti so zriadením vecného bremena ( napr. vyhotovenie geometrického plánu, a pod.) a
aj náklady na vyhotovenie zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
V Dolnej Seči, dňa: 16.04.2019
'Ždenka Furdová
starostka obce
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V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c.) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 26/2019 zo dňa 16.04.2019, obec
Dolná Seč týmto v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce
zverejňuje zámer:
prenajať časť parcely č. 247/1, vedenej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč. Prenajatá plocha je
orientačne vyznačená na fotokópii katastrálnej mapy,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 9, písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom osobitného

zreteľa je :
prenájom voľného priestranstva, ktorý obec nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít,
reálny stav pozemku je, že obec nemá dostatok ľudských zdrojov, aby zabezpečila
riadnu údržbu uvedeného pozemku,
prenájmom sa v oblasti údržby a starostlivosti o majetok, ako aj v oblasti jeho
hospodárneho využitia v prospech potrieb obce, dosiahne riadna starostlivosť a údržba
prenechaného majetku,
žiadateľ sa venuje chovu koní na rekreačný a verejnoprospešný účel, v minulosti už
tento pozemok užíval a o pozemok sa riadne staral,
žiadateľ bude pozemok zveľaďovať a udržiavať ho počas celej doby prenájmu na
vlastné náklady.
Jedná sa o majetok, ktorý obec dočasne vyhlásila za prebytočný na obdobie 1. roka.
Na dobu nájmu: 1 rok.
Za cenu nájmu: 1,00 €/ mesiac, so splatnosťou nájomného vopred za celý rok pri
podpise zmluvy.
Pre nájomcu: Marianna Žúborová, Dolná Seč 188, 935 31 Dolná Seč, nar. 18.01.1978.

V Dolnej Seči, dňa: 16.04.2019
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V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2019 zo dňa 16.04.2019, obec Dolná Seč týmto
v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce

zverejňuje zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Zámer odpredaja majetku obce Dolná Seč: Babetty 210, formou verejnej obchodnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Vyhlašovatel’ :
Názov : Obec Dolná Seč
Sídlo : Obecný úrad, Dolná Seč č. 22, 935 31 Dolná Seč
Zastúpený : Zdenka Furdová - starostka obce
IČO : 00306894
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK83 5600 0000 0071 1006 6002
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Minimálna cena na odkúpenie vozidla sa stanovuje na 80,- €.
2. Cenovú ponuku žiadame predložiť od 25.04.2019 do 15.05.2019 do 15.00 hod. v
podateľni Obecného úradu v Dolnej Seči, alebo poštou na adresu: Obec Dolná Seč,
22, 935 31 Dolná Seč.
3. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku, v zapečatenej
obálke označenej heslom „ Obchodná verejná súťaž „Babetta“ - Neotvárať!“
4. Cenová ponuka musí obsahovať:
a)
označenie záujemcu:
fyzická osoba - meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj
telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra príslušného súdu,
číslo zápisu v registri a osobu oprávnenú na podpisovanie zmluvy.
b)
výšku cenovej ponuky
5. Vyhlašovatel' môže predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
6. Vyhlašovatel' tiež môže uznesením Obecného zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už
uverejnené podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže, príp. zrušenie súťaže sa
vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
7. Schválenie vyhodnotenia odpredaja Babetty 210- na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

8. Obhliadku Babetty je možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými
pracovníkmi OcÚ Dolná Seč - tel. 036/6330240.
9. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.
10. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
11. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani
navrhovateľovi, ktorý bol v súťaži úspešný.
12. Súťažné návrhy môžu navrhovatelia meniť alebo dopĺňať len v lehote určenej na
podávanie návrhov.
13. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh meniť ani dopĺňať.
14. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, možno opraviť.
15. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná komisia zložená z poslancov Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Seči.
16. Majetok bude odpredaný navrhovateľovi, ktorý splní všetky podmienky súťaže a
ponúkne najvyššiu cenu.
17. Obec Dolná Seč si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, resp.
obchodnú verejnú súťaž zrušiť.
18. Schválenie predaja obecným zastupiteľstvom v Dolnej Seči je podmienkou
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
19. Oznámenie úspešnému navrhovateľovi o schválení odpredaja : písomne do 7 dní od
schválenia obecným zastupiteľstvom.
20. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému a schválenému navrhovateľovi, bude
v lehote do 15 dní od schválenia na zasadnutí obecným zastupiteľstvom. Po jeho
vzájomnom odsúhlasení bude navrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne zmluvu
podpísal a pri podpise zmluvy kúpnu cenu uhradil.
21. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - do 30 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.
22. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu
zmluvy.
Ponuka na odpredaj bude zverejnená na webovej stránke obce Dolná Seč www.dolnasec.sk
a úradnej tabuli obce Dolná Seč.

V Dolnej Seči, dňa: 16.04.2019
Zdenka Fúrdová
starostka obce
zverejnené dňa 24.04.2019
zvesené dňa......................

