
Zámer  odpredať nehnuteľný majetok obce  
 

Obec Semerovo v zmysle ust.  § 9a ods. 8 písm. b), zákona o majetku obcí,  

zverejňuje  z á m e r  odpredať pozemok pod stavbou a priľahlého pozemku  

v kat.úz. Semerovo  vo vlastníctve Obce Semerovo vedená na liste vlastníctva číslo 
1495, z  EKN parc. číslo  501/2 – ostatné plochy vo výmere  276 m2, diel  3 GP vo 
výmere 40 m2  podľa geometrického plánu číslo 244-244-852-88 zo dňa  10.11.1988 
overenom 30.01.1988, 

Keď  žiadosť predložili vlastníci manželia Ján Mellen a Júlia Mellenová bytom 
Semerovo č. 399, ktorí  majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
nehnuteľnosti vedené pre kat.úz. obce Semerovo a to dom súp. čís. 399 postavený na 
parc. čís. 107/4 vedený na liste vlastníctva číslo 614, parcelu registra „E“ evidované 
na mape určeného operátu  na liste vlastníctva číslo  1583 parc. číslo 497/8 – orná 
pôda vo výmere  976 m2 na základe  právoplatného rozsudku Okresného súdu Nové 
Zámky číslo 6C/106/2011 zo dňa 13.12.2011.    

 

V Semerove dňa:   1.3.2012           
        Imrich Hrabovský - starosta 
 
 

Návrh UZNESENIA 

 
Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo  číslo … konaného dňa 

166.03.2012  
 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   odpredaj  nehnuteľného majetku obce 

a to  dielu číslo 3 GP vo   výmere  40 m2 z  parcely  registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu  číslo 501/2 zameraného  GP  číslo 244-244-852-88 zo dňa  
10.11.1988   vedeného  pre kat. úz. Semerovo na liste vlastníctva číslo 1495, v zmysle  
ust.  § 9a) ods. 8 písm. b,   zák. Čís. 138/91 Zb. V znení neskorších predpisov, o 
majetku obcí s kúpnou cenou 0,67 € za 1 m2  

do vlastníctva manželov Jána Mellena rod. Mellena, nar. 08.03.1964 rod. č. 64 
03 08/6481, trvale bytom 941 32 Semerovo č. 399 a manželky Júlie Mellenovej rod. 
Vörösovej, nar. 17.06.1967, rod. č. 67 56  17/6757, trvale bytom 941 32 Semerovo č. 
399, keď ide o pozemok zastavaný stavbou  vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane 
priľahlého pozemku a to v kat.úz. Semerovo    dom súp. čís. 399 postavený na parc. 
čís. 107/4 vedený na liste vlastníctva číslo 614, parcelu registra „E“ evidované na 
mape určeného operátu parc. číslo 497/8 – orná pôda vo výmere  976 m2. 

 
 V Semerove dňa 16. 3. 2012 
 
 

Imrich Hrabovský – starosta obce 
 

 


