
OBEC Nitrianska Blatnica 
Obecný úrad č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica 

                ------------------------------------------------------------------------------------------ 
v zastúpení Mgr. Michalom Tomanom, starostom  

 
        
vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov a podľa   § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku obce zapísaného na LV č. 615, ktorý je 
vedený katastrálnym odborom Okresného  úradu Topoľčany,  pre kat. územie 
Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, obec Nitrianska Blatnica,  a to :  
Stavba:                                                                                                                                                                              
- dom (lesovňa) s. č. 2, na pozemku KN-C  parc. č. 1265/2 
Pozemky:                                                                                                                                                             
- KN-C parc. č.1135/6 - ostatné plochy o výmere 161 m2,                                                                              
- KN-C parc. č.1135/7 - ostatné plochy o výmere 133 m2,                                                                           
- KN-C parc. č.1265/1 - záhrady o výmere  1878 m2,                                                                                          
- KN-C parc. č.1265/2 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 126 m2,                                                     
- KN-C parc. č.1265/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 537 m2,                                                                      
- KN-C parc. č.1265/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2                                                                                     
- KN-C parc. č.1265/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 518 m2, 
 
Neevidované na LV:                                                                                                                                       
- hospodárska budova na pozemku KN-C parc. č. 1265/4  

 
Ku dňu 30.01.2015 (vrátane) do 12,00 hod. bola na Obec Nitrianska Blatnica  doručená 1 
obálka so  súťažným návrhom do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej 
zmluvy na odpredaj : stavba - dom (lesovňa)   s. č. 2, nachádzajúci sa na území obce  
Nitrianska Blatnica, zapísaný na LV č. 615 kat. územia Nitrianska Blatnica na KN-C parc. č. 
1265/2 - zastavaná plocha a nádvorie   o  výmere 126 m2, hospodárska budova (neevidovaná 
na LV) na KN-C parc. č. 1265/4- zastavané plochy o výmere 59 m2, KN-C pozemky parc. č. 
1135/6 - ostatné plochy o výmere 161 m2, 1135/7 - ostatné plochy o výmere 133 m2, 1265/1 - 
záhrady o výmere 1878 m2, 1265/3 - zastavané plochy o výmere 537 m2, 1265/5 - zastavané 
plochy o výmere 518 m2. Obchodná verejná súťaž bola  uverejnená v týždenníku „MY 
Topoľčianske noviny“ dňa 10.07.2012, na úradnej tabuli obce a na www.nitrianskablatnica.sk 

 
Navrhovateľ:                             Monika Sugrue 
Adresa:                                   Kukučínova 536/23, 927 01 Šaľa 
Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom :                68 000,- € 

 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že navrhovateľ splnil všetky predpísané náležitosti 
vyhlásené obcou ako súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  a ponúkol požadovanú 
kúpnu cenu, jeho súťažný návrh obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo ako úspešný. 

 
 
Podpísané dňa: 05.02.2015    
  
Zverejnené na úradnej  tabuli a internetovej stránke obce dňa:   05.02.2015 
 


