ROK 2018
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
17.10.2018, č. 6/2018, bod 2/c , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV 742, č.p. 543 o výmere 133 m2 – záhrada,
č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavaná plocha.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 64/2018 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 2.11.2018
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 2,93 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v
Málinci, v termíne do 20.11. 2018 do 15.00 hod.
Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na web stránke obce Málinec
V Málinci, 02.11.2018
Ing. Igor Čepko - starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
17.10.2018, č. 6/2018, bod 2/b , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV 742, č.p. 5167/1 o výmere 444 m2 - orná
pôda.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 64/2018 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 2.11.2018
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 2,93 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v
Málinci, v termíne do 20.11. 2018 do 15.00 hod.
Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na web stránke obce Málinec
V Málinci, 2.11.2018
Ing. Igor Čepko - starosta obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/n , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 784/6, zastavaná plocha o
výmere 11 m2.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v
Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.
V Málinci, 16.3.2018
Ing. Igor Čepko
starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/m , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 789/4, zastavaná plocha o
výmere 150 m2.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.

V Málinci, 16.3.2018
Ing. Igor Čepko
starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
14.3.2018 č. 1/2018, bod 2/v , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 795/1, o výmere cca 28 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.
Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou
výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 30.4.2018.

Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec
V Málinci, 16.3.2018
Ing. Igor Čepko
starosta obce

ROK 2017
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa
15.12.2017, č. 6/2017, bod 2/s , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 784/5 o výmere 33 m2,
ktorá vznikla geometrickým plánom č. j. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017, rozdelením parcely č. 784/4.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný
úrad v Málinci, v termíne do 15.2. 2018 do 15.00 hod.

V Málinci, 21.12.2017
Ing. Igor Čepko- starosta obce
Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v
Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/j , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako
záhrady, parc.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavané plochy, parc.č. 854/7 o výmere 233 m2, vedená
ako zastavané plochy, celková výmera 541 m2, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017,
vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.

Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 4.7.2017

Ing. Igor Čepko
starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v
Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/k , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako
záhrady, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom
Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.

Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 4.7.2017
Ing. Igor Čepko

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 1.6.2017
č. 2/2017, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č.
834, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 23 m2
838/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3598 m2
818/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1443 m2
835, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 23 m2
836, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 24 m2
837, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 21 m2
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad
v Málinci, v termíne do 21.8. 2017 do 15.00 hod.
V Málinci, 15.6.2017
Ing. Igor Čepko - starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Málinci zo dňa 01.06.2017 č. 2/2017, bod 2/e , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku
obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 474/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.
Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu
s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do
23.6.2017 do 15:00hod v zapečatenej obálke s označením " Prenájom nehnuteľnosti - neotvárať".
Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 2.6.2017
Ing. Igor Čepko- starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Málinci zo dňa 15.03.2017 č. 1/2017, bod 5/c , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku
obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 474/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.
Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu
s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do
31.5.2017.
Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 21.3.2017
Ing. Igor Čepko- starosta obce

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Málinci zo dňa 15.03.2017 č. 1/2017, bod 5/b , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku
obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 749 vo vlastníctve obce Málinec, vedená ako
poľnohospodárska pôda, parcela číslo 1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.
Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu
s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do
31.5.2017.
Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci
zo dňa 16.12.2016 č. 6/2016, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č. 724, parcela číslo 448/4, záhrada
o výmere 1182 m2, ktorej vlastníkom je obec Málinec v ½-ine.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017
nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2
Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad
v Málinci, v termíne do 28.2. 2017 do 15.00 hod.

V Málinci, 19.1.2017
Ing. Igor Čepko - starosta obce
V Málinci, 21.3.2017
Ing. Igor Čepko - starosta obce

