
 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku 

obce Staškov, J. Kronera 588, 023 53 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného  majetku obce: 

 

– pozemok  CKN č. 4880/2 – záhrada,  o výmere 14 m
2
, vytvorený z parcele EKN 10758/1, 

LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov na základe vypracovaného GP č. 94/2018 dňa 

4.6.2018 vyhotovený Ing. Matejom Byrtusom, úradne overený Ing.Teréziou Targošovou pod 

č.706/2018 dňa 25.6.2018 pre Jána Truchlíka a Máriu Truchlíkovú, obidvaja bytom Staškov, 

vo vlastníctve obce za cenu 7 €/m
2
. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej 

zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou záhrady rodinného 

domu žiadateľa. 

 

 

 

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 17. 12. 2018. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov  dňa 30. 11. 2018 

 

 

        v.r. 

        Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 



 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku 

obce Staškov, J. Kronera 588, 023 53 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného  majetku obce: 

 

 

– pozemok  CKN č. 1607/2 – záhrada,  o výmere 13 m
2
, vytvorený z parcele EKN 10824, LV 

1179, v katastrálnom území obce Staškov na základe vypracovaného GP č. 24/2018 dňa 

9.5.2018 vyhotovený Ing. Lukáš Marťák - GEODET, úradne overený Ing.Teréziou 

Targošovou pod č.560/2018 dňa 29.5.2018 pre Ľudmilu Baculákovú bytom Turzovka Stred vo 

vlastníctve obce za cenu 3 €/m
2
. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej 

zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou záhrady rodinného 

domu žiadateľa. 
 

 

 

 

 

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 17. 12. 2018. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov  dňa 30. 11. 2018 

 

 

        v.r. 

        Ing. Ladislav Šimčisko 

               starosta obce 

 

  



 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku 

obce Staškov, J. Kronera 588, 023 53 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného  majetku obce: 

 

– pozemok  CKN č. 740/5 – t.t.p.,  o výmere 21 m
2
, vytvorený z parcele CKN 740/2, LV 1179, 

v katastrálnom území obce Staškov na základe vypracovaného GP č. 101/2018 dňa 2.7.2018 

vyhotovený Ján Markuliak - GEODET, úradne overený Ing.Teréziou Targošovou pod 

č.1011/2018 dňa 10. 08. 2018 pre Antona Korduliaka bytom Staškov 600/1, 023 53 vo 

vlastníctve obce za cenu 20 €/m
2
. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej 

zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok žiadateľa priamo susedí s predmetným 

pozemkom.     
 

 
 

 

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 17. 12. 2018. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov  dňa 30. 11. 2018 

 

 

        v.r. 

        Ing. Ladislav Šimčisko 

               starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku 

obce Staškov, J. Kronera 588, 023 53 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného  majetku obce: 

 

 

– pozemok  CKN č. 1610 – záhrada  o výmere 213  m
2
, pre Ivanu Hruškovú, bytom Staškov  

za cenu 3€/ m
2
. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je súčasťou záhrady žiadateľa. 

 
 

 

Zámer odpredaja majetku obce bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 17. 12. 2018. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Staškov  dňa 30. 11. 2018 

 

 

        v.r. 

        Ing. Ladislav Šimčisko 

               starosta obce 

 

 

 


