
OBEC POPROČ 
Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

Tel: +421 55 4668 171      e-mail: sekretariat@poproc.sk      web: www.poproc.sk 

Sp. zn.: OcÚ-I-344/2021  

V Poproči, dňa 22.12.2021 

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE 

POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA 
 

Obec Poproč, zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, v zmysle § 9a) 

ods. 9 ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na 

základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 128/2021 zo dňa 09.12.2021 zverejňuje 

zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 

Predmet predaja: 

- Nehnuteľný majetok obce - parcela reg. E-KN č. 4006, vo výmere 72 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč. 

 

Žiadateľ: 

- Anna Spišáková, Mieru 145, 044 24  Poproč 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

- Pozemok je pre obec neupotrebiteľný, pozemok sa nachádza za vstupnou bránou, 

- bezprostredne susedí s parcelou žiadateľky, 

- žiadateľka uvedenú parcelu užíva a udržiava v poriadku. 

 

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní 

pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej 

stránke, ak ju má obec zriadenú. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

                                                                                                        starostka obce, v.r. 

 

Doba zverejnenia:  

- Vyvesené: 22.12.2021 

- Zvesené:  

 

Spôsob zverejnenia:  
- https://www.poproc.sk/-predaj-majetku-obce 

- Úradná tabuľa obce Poproč 

mailto:sekretariat@poproc.sk
http://www.poproc.sk/
https://www.poproc.sk/-predaj-majetku-obce


 
VÝPIS Z UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE POPROČ ZO DŇA 09.12.2021 
 

 

 

V Poproči, dňa 15.12.2021 
 
Za správnosť vyhotovenia: Jana Juríková 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom zasadnutí dňa  09.12.2021 prijalo 
 

Uznesenie č. 128/2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schválilo: 
 
zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne: 

- parcela reg. E-KN č. 4006, vo výmere 72 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, 
katastrálne územie Poproč, 

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu,  

- že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, pozemok sa nachádza za vstupnou 
bránou, 

- bezprostredne susedí s parcelou žiadateľky, 
- žiadateľka uvedenú parcelu užíva a udržiava v poriadku. 

Pre: p. Anna Spišáková, Mieru 145, Poproč 
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 
ZA 9 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, 
Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová D.,  
Ing. Petrášová E., Ing. Spišák 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 
 
 
 
Podpísané v Poproči, dňa 14.12.2021 
 
 
 
 
        Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
          starostka obce, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


