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                    Obec Turček 
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA 

 

 
     Obec Turček so sídlom Turček 123, 038 48 Turček, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Turčeku č. 19/2018 prijatého na 3. zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 

27.06.2018, zverejnilo zámer priameho predaja majetku obce a výzvu na predloženie cenových 

ponúk (opätovné zverejnenie). 

 

Zámer bol opätovne zverejnený: 

 

- na úradnej tabuli Obce Turček dňa 05.11.2018 

- na webovej stránke Obce Turček: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/ dňa 

05.11.2018 

- v regionálnej tlači – MY Turčianske noviny zo dňa 13.11.2018 

(ďalej len „zámer“) 

 

Obec Turček týmto oznamuje, že Uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčeku č. 56/2018 prijatého 

na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 18.12.2018 bolo schválené 

 

zrušenie zámeru priameho predaja majetku obce  

a výzvy na predloženie cenových ponúk 

 

a to nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Turček nachádzajúceho sa v okrese 

Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísaného na liste vlastníctva 

č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to pozemky – 

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, nasledovne: 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/5, o výmere 1040 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/9, o výmere 1319 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 

schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčeku č. 19/2018 prijatého na 3. zasadnutí OZ v 

Turčeku zo dňa 27.06.2018. 

 

Zrušenie zámeru priameho predaja a výzvy na predloženie cenových ponúk Obec Turček uverejní 

spôsobom, ktorým ho zverejnila. 

 

 

 

V Turčeku, dňa 18.12.2018     ................................................... 

            Ján Teltsch, starosta obce 

 


