OBEC TEŠEDÍKOVO
925 82 Tešedíkovo č. 860
Obecný úrad
Tel.: fax: 031/ 77 95 225, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Tešedíkove č. 42/OZ/2013, konaného dňa 16. 04. 2013
zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku Obce Tešedíkovo
Predmetom zámeru odpredať nehnuteľnosť z majetku Obce Tešedíkovo
z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú pozemky:
Parcela č. 2119/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2
parcela č. 2119/18 - záhrady o výmere 413 m2 , ktoré sú vedené na LV č. 2041,
nachádzajú sa v katastrálnom území Tešedíkovo
za kúpnu cenu 20,- eur/m2.
K uvedeným nehnuteľnostiam môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú
ponuku najneskôr v lehote do 10.05.2013 do 12:00 hod. Cenovú ponuku je
potrebné zaslať na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82 Tešedíkovo resp.
osobne do podateľne.

V Tešedíkove, 25.04. 2013

Gyula Borsányi
starosta obce

vyvesené dňa: 29.04.2013
zvesené dňa: 14.05.2013

PERED KÖZSÉG
925 82 PERED 860
Községi hivatal
Tel.: fax: 031/ 77 95 225, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

A község vagyonáról szóló 138/1991-es törvény 9. paragrafus, 8. bekezdés,
e) pontjának és Pered Község Képviselőtestületének 42/2013-as határozata
értelmében, melyet a 2013. áprílis 16-án tartott képviselőtestületi ülésen hagytak
jóvá,
Pered Község tájékoztatja a lakosságot, hogy értékesíteni szándékszik egy
a község tulajdonában lévő ingatlant.
Az értékesítés tárgya: a Pered Község tulajdonában lévő, Pered kataszterében
található
2119/17-es parcellaszámú, 382 m2 területű telek – beépített terület és udvar
2119/18-as parcellaszámú, 413 m2 területű telek - kert.
Az eladási ár négyzetméterenként 20,- euró.
Az érdeklődők vételi szándékukat írásban nyújthatják be legkésőbb
2013. május 10-én 12.00 óráig. Az árajánlatokat a következő címre küldhetik
az érdeklődők: Pered Község, h.sz. 860, 925 82 Pered, vagy személyesen
adhatják le a községi hivatal titkárságán.

Pered, 2013. 04. 25.
Borsányi Gyula
polgármester

Kifüggesztési idő: 2013. 04. 29. – 2013.05.14.

