
 

Obec Brestovec 

Obecný úrad v Brestovci, 946 17 Brestovec č. 86, tel: 035/7780083, fax: 035/7738121 

e-mail: obec@brestovec.eu 

 

 

 

 

 
podľa ustanovenia  §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 
OBEC BRESTOVEC 

 
zverejňuje 

 

zámer  na predaj nehnuteľnosti osobitným zreteľom, 
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

 
1. Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brestovec, obec Brestovec na LV č.  

302, a to pozemku registra C-KN parc. č. 163/89 druh pozemku ostatné plochy o výmere 782 m2, pre  

Andreu Seszták Rákocza rod. Rákocza, trvale bytom: 946 17  Brestovec č. 134 za kúpnu cenu 5.474 

EUR, (7 Eur/m2). 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na 

skutočnosť, že podľa ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec pri 

výkone samosprávy prispeje aj k zvýšeniu úrovne sociálnej infraštruktúry obce, a to predajom 

stavebných pozemkov v obytnej zóne obce. Pozemky v tejto zóne boli ponúkané na predaj už v 

niekoľkých etapách, avšak s minimálnym príp. žiadnym záujmom o ich odkúpenie.  

 
2. Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brestovec, obec Brestovec na LV č. 

302, a to pozemku registra C-KN parc. č. 163/17 druh pozemku ostatné plochy o výmere 842 m2, do 

vlastníctva: Tomáš Török, rod. Török, trvale bytom: 929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 289/21 

za kúpnu cenu 5.894 EUR, (7 Eur/m2). 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Podľa ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného zreteľa, a to vzhľadom na 

skutočnosť, že podľa ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec pri 

výkone samosprávy prispeje aj k zvýšeniu úrovne sociálnej infraštruktúry obce, a to predajom 

stavebných pozemkov v obytnej zóne obce. Pozemky v tejto zóne boli ponúkané na predaj už v 

niekoľkých etapách, avšak s minimálnym príp. žiadnym záujmom o ich odkúpenie.  

 
 

V Brestovci, dňa 2.4.2012 

 
                                                                                                   Peter Tóth – starosta obce Brestovec 

 

 

 

Vyvesené dňa :  ................... 

Zvesené   dňa :   ................... 

 

 


