
Uznesenie zo 4. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 14. augusta 2019 
_______________________________________________________ 

 

Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti a to RD na ul. Tatranská, súpisné číslo 

220/31, 221/29, obec Valaská 
___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

V súlade so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom obce a upraveným 

rozpočtom  

 

SCHVAĽUJE 

Kúpu predmetných nehnuteľností : 

a) pozemok na liste vlastníctva č. 585  ako pozemok parcely registra „C“,  par.č. 248, 

o výmere 507m2, druh pozemku: záhrada (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť 1“) 

b) pozemok na liste vlastníctva č. 585  ako pozemok parcely registra „C“,  par.č. 249, 

o výmere 51m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 2“) 

c) pozemok na liste vlastníctva č. 585  ako pozemok parcely registra „C“,  par.č. 250, 

o výmere 97m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 3“) 

d) pozemok na liste vlastníctva č. 585  ako pozemok parcely registra „C“,  par.č. 251, 

o výmere 87m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 4“) 

e) pozemok na liste vlastníctva č. 585  ako pozemok parcely registra „C“,  par.č. 252, 

o výmere 181m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako 

„nehnuteľnosť 5“) 

f) stavba – na liste vlastníctva č. 585, druh stavby: rodinný dom, súpis. č.: 220, 

nachádzajúci sa na pozemku CKN s par. č. 251 o výmere 87m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť 6“)  

g) stavba – na liste vlastníctva č. 585, druh stavby: rodinný dom, súpis. č.: 221, 

nachádzajúci sa na pozemku CKN s par. č. 250 o výmere 97m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť 7“)  

do výlučného vlastníctva obce Valaská od Ladislava Lauberta a MUDr.  Silvie 

Števuškovej za kúpno-predajnú cenu  v celkovej výške 44.000,- € (slovom 

štyridsaťštyritisíc eur). 

V obci Valaská, dňa 15. august 2019     ................................... 

        Mgr. Peter Jenča v.r. 

                 starosta obce 


