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Oznamovateľka: ;,::.;;.~~:~Z.;!!!.''ľ"H·1
Alžbeta Man e k o v á, dátum narodenia: 01.05.1956, štátne občianstvo: SR
Trvalý pobyt: Tomášikovo 385,92504 Tomášikovo, Slovensko

Bratislava, 19.10.2015

Miestny úrad Bratislava - Čunovo
Hraničiarska ulica 144
851 10 Bratislava

Telefón: +421-2-6285 0621
Fax: +421-2-6285 0629
E-mail: miestnyurad@mc-cunovo.sk
Web: www.cunovo.eu

Vec: O z nám e nie - verejné oznamy a informácie, elektronická úradná tabuľa

S účinnosťou od 1. júna 2014 bol Národnou radou SR prijatý Zákon č.140/20l4 Z. z..
"O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku". Podľa tohto zákona sú predávajúci
povinní pri predaji pozemku v k.ú. C''ff]ťJVO parc. číslo 4463/34, Druh pozemku Orná pôda
podstúpiť proces ponukového konania podl'a uvedeného zákona.

Podľa Zákona č.140/20l4 Zz. po n u k a na predaj ornej pôdy oznámením na úradnej tabuli
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - ;ť'1'1" Vt1

Dolupodpísaná oznamovateľka Alžbeta Man e k o v á, dátum narodenia: 01.05.1956,
štátne občianstvo: SR, trvalý pobyt: Tomášikovo 385,92504 Tomášikovo, Slovensko
mám záujem predat' ornú pôdu, ktorá sa nachádza v k.ň. Čunovo a preto zverejňujem moju
Ponuku na predaj ornej pôdy oznámením na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava -
Čunovo.

Predmet ponuky na predaj:

Predávajúca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku v spoluvlastníckom podiele
1/1, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Bratislava, ktorá je zapísaná takto:

Kr~: Bratislavský
Okres:. Bratislava V
Obec. BA-m.č. ČUNOVO
Katastrálne územie .Čunovo

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1470

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastráinej mape

Parc. číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Umiest.p. Právny vzťah Druh ch.n.



1611 2196 Orná pôda l 2

-2-

Spôsob využívania pozemku:
Legenda:

1-Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný
pre rastlinnú výrobu

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Por.člslo Priezvisko, meno, rodné pr., dátum nar., r. čisto, miesto tr. Pobytu Spoluvlast.: podiel

Účastník právneho vzťahu: Vlastník III

1 Maneková Alžbeta r. Kremserová Tomášikovo 385,92504 Tomášikovo, Slovensko

Dátum narodenia: 01.05.1956

Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. 6556/12/479/10IMSO zo dňa
25.1.2013 Z - 2355/2013

Por.č. 1
Záložné právo v prospech MUDr. Melinda Malá r. Godolleová (28.12.1969) na pozemok C KN
p.č.1611 (pôvodne C KN p.č.689/38, LV 1122), podl'a V-17278/11 zo dňa 29.07.2011

Iné údaje: Bez zápisu

Poznámka: Bez zápisu

Ponuka Kúpnej ceny:

Kúpna cena Predmetu ponuky navrhnutá vlastníčkou pozemku - ornej pôdy je vo výške:
= 46,-Eur (slovom: štyridsaťšesť Eur) za 1 m2, t.j. spolu: = 101.016 OO Eur (slovom:
jednostojedentisíc šestnásť/OO Eur) za celok vo výmere 2 196 m2.

Toto O z ná me II ie podľa Zákona č.140/2014 Z z. o Ponuke ornej pôdy na predaj
pozemku bude vyvesené v lehote 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava -
Čunovo.

Prípadní záujemcovia o kúpu pozemku sa písomne kontaktujte:

2/ Alžbeta Manekovä, Tomášikovo 385, 925 04 Tomášikovo - vlastníčka pozemku

Oznarnovateľka Alžbeta 1\1a o e k o v á


