
Návrh Dodatku č.1 k VZN 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky  bol 

vyvesený  na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25.11.2020.  

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa (vrátane) 5.12.2020 

                                                                       zvesený dňa:  

 

Návrh Dodatku č.1 k 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 2/2015 

o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky   

 

Obec Dvorníky  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov vydáva tento  dodatok  č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/2015   o predaji 

majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky. 

 

 1. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky  č. 2/2015, ktorým sa určuje podmienky predaja 

majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky sa mení nasledovne : 

  V Čl.4 Odpredaj pozemku vlastníkom nehnuteľností  ods.1.sa text:“ ..., že predaj 

pozemkov do výmery 120,00 m².. “  nahrádza textom „...že predaj pozemkov do výmery 

60,00 m²..“ 

 V Čl.4 Odpredaj pozemku vlastníkom nehnuteľností ods.2.sa text:“ Pri kúpe pozemku do 

120,00 m², je schválená cena pozemku 3,-- €/m2.“ nahrádza textom: „ Pri kúpe pozemku do 

60,00 m², je schválená cena pozemku  7.- €/ m².“ 

 

 V Čl.4 Odpredaj pozemku vlastníkom nehnuteľností sa dopĺňa ods.6 v znení: Všetky 

preukázateľné náklady, ktoré vzniknú obci pri príprave  predaja  pozemku ( napr. 

vypracovanie vlastného geometrického plánu, súdnoznalecký posudok atď.) hradí kupujúci . 

 

 V Čl.5 Predaj pozemkov priamym predajom sa  ods.2   v znení „Minimálna požadovaná 

cena, za ktorú sa majetok obce predáva priamym predajom, je cena stanovená znaleckým 

posudkom, ktorý dá vypracovať žiadateľ o kúpu pozemku. “ sa  ruší a nahrádza  sa:              

“ Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa majetok obce predáva priamym predajom, je cena 

stanovená znaleckým posudkom, ktorý dá vypracovať obec. Všetky preukázateľné náklady, 

ktoré vzniknú obci pri príprave  predaja  pozemku ( napr. vypracovanie vlastného 

geometrického plánu, súdnoznalecký posudok atď.) hradí kupujúci.“  

 

2. 
1.Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo 

vlastníctve obce Dvorníky bol schválený na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v Dvorníkoch  dňa 

uznesením č. 

 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1.1.2021.  

 

                                                             ____________________ 

                                                           Maroš Nemeček, starosta obce 


