
Obec Klokočov 
023 22 Klokočov č. 962 

 
 

Zverejnenie zámeru 
uskutočniť odpredaj majetku obce Klokočov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 

Zverejnenie zámeru odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa. 
 
Obec Klokočov má v úmysle odpredať Pavlovi Rudinskému , bytom Klokočov – Kornica 
parcelu CKN  3627/6 – ostatné plochy o výmere 70 m2, v kat. území Klokočov, za cenu 2,32 
eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná 
o pozemok v blízkosti pozemku, ktorý si Pavol Rudinský vysporiadáva. Na odkúpenom 
pozemku si chce postaviť garáž, ktorá je pre nich nevyhnutná, nakoľko má postihnutého syna. 
Obec Klokočov tento pozemok nevyužíva. 
 
V Klokočove 4.2. 2013 
 
Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 4.2. 2013. 
 
 
 
Zámer uskutočniť predaj majetku Obce bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 
v Klokočove dňa 14.12. 2012. 
 
 
 
 
                                                                                            Ľuboš Stríž 
                                                                                            starosta obce  
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Zverejnenie zámeru 
uskutočniť odpredaj majetku obce Klokočov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 

Zverejnenie zámeru odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa. 
 
Obec Klokočov má v úmysle odpredať Petrovi Broschovi a manželke Adele, obaja bytom 
Klokočov – Kornica parcelu CKN   3627/7 – ostatné plochy o výmere 33 m2, v kat. území 
Klokočov, za cenu 2,32 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že sa jedná o pozemok v blízkosti ich garáže, ktorá je umiestnená na 
prístupnom mieste, nakoľko pán Koždoň je ťažko telesne postihnutý. Obec Klokočov tento 
pozemok nevyužíva. 
 
V Klokočove 4.2. 2013 
 
Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 4.2. 2013. 
 
 
 
Zámer uskutočniť predaj majetku Obce bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 
v Klokočove dňa 14.12. 2012. 
 
 
 
                                                                                            Ľuboš Stríž 
                                                                                            starosta obce  
 

 

 

 


