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                    Obec Turček 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 

     Obec Turček so sídlom Turček 123, 038 48 Turček, ako vyhlasovateľ, podľa § 9a ods. 

1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Obce Turček číslo 2/2011 zo dňa 

13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, a Uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Turčeku č. 4/2019 prijatého na 2. zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 21.02.2019, 

zverejňuje: 

  

zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej súťaže 

a výzvu na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej 

zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Turček, nachádzajúce sa v okrese Turčianske 

Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, nasledovne: 

 

- pozemok – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 522 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, parcelné číslo 54/4, o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/4 a 

- pozemok – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, parcelné číslo 54/5, o výmere 1040 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

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

 

pozemky - parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, zamerané na základe 

Geometrického plánu číslo 1/2019 zo dňa 21.01.2019, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - 

GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, 

vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 

21.01.2019, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, 

katastrálny odbor dňa 25.01.2019, číslo 15/2019, a to: 

 

- parcelné číslo 54/9, o výmere 752 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 

 

- parcelné číslo 54/10, o výmere 752 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 
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2. Minimálna cena 

 

- vo výške    514,05 € LV č. 522 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 6.198,40 € LV č. 323 - parc. č. 54/5 (1 040 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 6.712,45 € spolu za pozemky v celosti. 

 

- vo výške 7.467,36 € LV č. 323 - parc. č. 54/9 (752 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

- vo výške 7.467,36 € parc. č. 54/10 (752 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov, v zmysle podmienok obchodnej verejnej 

súťaže, je do 14.03.2019 do 12:00 hod.  

 

4. Adresa na predkladanie súťažných návrhov je:  

- do podateľne Obecného úradu v Turčeku, alebo  

- poštou na adresu: Obec Turček, Turček 123, 038 48 Turček. 

 

 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené: 

 

- na úradnej tabuli Obce Turček 

- na internetovej stránke Obce Turček: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-

tabula/ 

 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj bližšie informácie môžete získať 

na tel. č.: 043/4956560, mobil: 0903 396 161, e-mail: obecturcek@gmail.com, na internetovej 

stránke obce: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/ alebo osobne na 

Obecnom úrade v Turčeku, kontaktná osoba: Ján Teltsch, Jaroslav Frno, Anna Ulbrichtová, 

kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku a geometrického plánu. 

 

 

 

V Turčeku: 22.02.2019     ................................................... 

              Ján Teltsch, starosta obce 
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Potvrdenie doby zverejnenia: 

 

 na úradnej tabuli Obce Turček 

 

 

Dátum zverejnenia:    Dátum zvesenia: 

 

Pečiatka a podpis:    Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Potvrdenie doby zverejnenia: 

 

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

tabula/ 

 

 

Dátum zverejnenia:    Dátum zvesenia: 

 

Pečiatka a podpis:    Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Potvrdenie doby zverejnenia: 

 

 v regionálnej tlači: „MY – Život Turca“ 

 

 

Dátum zverejnenia:    Dátum zvesenia: 

 

Pečiatka a podpis:    Pečiatka a podpis: 

 


