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Zverejnenie zámeru  

predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sirk  

priamym predajom 

 

Obec Sirk v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c), § 9a ods. 2 a § 9a, ods. 5 
zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sirku č. 13/VI/2021 zo dňa 21.6.2021 zverejňuje zámer 
priameho predaja prebytočného majetku obce. 

 
Predmetom zámeru priameho predaja sú nasledovné nehnuteľnosti vo výhradnom 

vlastníctve obce Sirk v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, zapísané na liste 
vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Revúca: 
 
Pozemok: - parcela KN-C, parcelné číslo 180, vo výmere 697 m2 , druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, 
Stavba:  - budova, súpisné číslo 66, na parcele KN-C č. 180. 
 

Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti 
ponúkajú na predaj je stanovená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sirku 
č.13/VI/2021 zo dňa 21.6.2021 (podložená znaleckým posudkom číslo 11/2021 zo dňa 
9.5.2021) vo výške 10.705,00 € / slovom: desaťtisícsedemstopäť eur/.  
 
Podmienky odpredaja pozemku a budovy:  
Pozemok a budova sa musia odpredať spolu a nie po častiach. Obecný úrad v Sirku si 
vyhradzuje právo pri nedodržaní podmienok odpredaja neuzavrieť kúpnopredajnú zmluvu. 
 

Lehota na doručovanie cenových ponúk, spolu s podnikateľským zámerom 
 záujemcov sa stanovuje do 31.8.2021 do 12.00 hodiny. 

 
Cenovú ponuku, spolu s podnikateľským zámerom žiadame predložiť Obecnému úradu v 
Sirku, alebo poštou na adresu: Obec Sirk, 049 64 Sirk č. 71 tak, aby bola zaevidovaná v 
podateľni Obecného úradu v Sirku do 31.8.2021 do 12.00 h.  
 
Cenová ponuka, spolu s podnikateľským zámerom musí byť predložená písomne v zalepenej 
obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ!“.  
V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru 
priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 0902 967 050 alebo osobne na 
Obecnom úrade v Sirku, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku. 
 
Vyvesené: 7.7.2021      


