
Obec Teplička v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

Obce Teplička týmto zverejňuje zámer Obce Teplička 

prevodu nehnuteľného majetku Obce Teplička a to: 

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce formou odpredaja  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8. písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov   

 
Obec Teplička v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť časť nehnuteľného majetku Obce Teplička  

 

o výmere 32 m2  a to z časti pozemku: 

CKN parcela č.1713/148 o výmere 84 m2, trv.trávnatý porast zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

 

o výmere 24 m2 a to z časti pozemku 

CKN parcela 1713/1 o výmere 4911 m2, ostatná plocha zapísaná na liste vlastníctva č. 1 

 

 pozemok  CKN parcela č. 1713/268 o výmere 47 m2 trvalý trávnatý porast zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1 

 

formou odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa pre pána Petra Hamráka, bytom 

Banícka 1732/14,  052 01  Spišská Nová Ves  . 

 

Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Teplička považuje: 

Pozemok je priľahlý k pozemku, na ktorom stojí rekreačná chata p. Petra Hamráka. 

 

Poznámka:  

 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer predaja vyššie uvedeného nehnuteľného 

majetku obce týmto spôsobom schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 277/2020 zo dňa 

29.5.2020. 

 

Návrh odpredaja bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Doba zverejnenia: 8 .6. 2020 – 22. 6. 2020 

 

Spôsob zverejnenia: 

Web stránka obce: www. teplicka.sk 

Úradná tabuľa Obce Teplička pri obecnom úrade Teplička 

 

 

V Tepličke, dňa 8. 6. 2020 

 

 

                                                                                                       Peter Lačný 

                                                                                                       starosta obce 


