
OBEC VOZNICA 

OBECNÝ ÚRAD vo VOZNICI č. 135    966 81 p. VOZNICA 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 94/2 

 

Obec Voznica vyhlásila dňa 17.12.2020 Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Obce  Voznica.  

 

Pr ed met ob chodnej verejne j súťaže : 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce  

Voznica podľa Geometrického plánu číslo 10935479-254/20 vyhotovený Viliam Struhár, geodet, 

Bernolákova 27, Nová Baňa, na zameranie pozemkov  parc. č. 94/1-94/3, zo dňa 29.10.2020, autorizačne 

overený dňa 30.10.2020 Ing. Jozefom Strelkom, úradne overený Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálny odbor Ing. Monikou Žňavovou, dňa 06.11.2020  pod č. G1 – 476/2020 a to 

novovytvorená 94/2 vo výmere  1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá vznikla odčlenením 

dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast  zapísaná na LV 

607 pre k.ú.  Voznica v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo vlastníctve obce Voznica. Najnižším podaním 

bude hodnota 4,75 -€ za m2, určená znaleckým posudkom vypracovaným za účelom stanovenia 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 

 

Ku dňu 29.01.2021 do 12:00 hod. (vrátane) bol do podateľne Obce Voznica doručený jeden 

súťažný návrh. 

Obec Voznica oznamuje, že obchodná verejná súťaž bola úspešná. Úspešným uchádzačom na 

kúpu pozemku sa stal: NTT s.r.o., Nový Smokovec 66, 062 01  Vysoké Tatry s navrhovanou 

cenou 5205,- EUR (slovom päťtisícdvestopäť EUR). 

Obecné zastupiteľstvo dňa 08.03.2021 uznesením č. 05/2021 schválilo odpredaj pozemku 

novovytvorená parcela č. 94/2 vo výmere 1000 m2 vyznačená ako Trvalý trávny porast, ktorá 

vznikla odčlenením dielu č. 2 z CKN parcely 94 vo výmere 2188 m2 vyznačená ako Trvalý 

trávny porast zapísaná na LV 607 pre k.ú. Voznica, v podiele 1/1 vzhľadom k celku vo 

vlastníctve obce Voznica víťazovi verejnej obchodnej súťaže NTT s.r.o., Nový Smokovec 66, 

062 01 Vysoké Tatry za ním ponúknutú cenu 5 205,- EUR 

 

 

 

 

        Ján Antošík v.r. 

             zástupca starostu obce 


