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Dodatok č. 2 

 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Kotešová 

č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku v obci 

Kotešová 

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová v zmysle § 6 ods. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a 

lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, zákona č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník, zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií),  vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 
vydáva tento Dodatok č. 1  

 

V § 10 sa mení nasledovné ustanovenie v odseku 1:  

 

§ 10 

Stanovenie sadzby – určenie všeobecnej hodnoty na odpredaj nehnuteľnosti 

1. Na základe určenej výmery podľa §-u 9, sa stanovuje cena na odpredaj pozemkov vo 

vlastníctve obce Kotešová nasledovné: 

a) do     50 m2  - cena za 1 m2/15,- €    

b) do   100 m2  - cena za 1 m2/25.- €   

c)    nad 100 m2             - trhová cena, minimálne na úrovni 55 €/ 1m2, ktorú OZ určuje 

všeobecnou hodnotou  na základe dohody,  alebo  cenu určenú  znaleckým  posudkom 

vypracovaným znalcom na náklady žiadateľa.  

 

V § 13 sa mení a dopĺňa bod 2 v novom znení 1:  

 

§ 13 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obsahuje prechodné ustanovenie  „Prevod majetku za 

 základe schváleného  zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce Kotešová schválený OZ 

 v Kotešovej na rokovaní  obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2022 sa bude realizovať 

 v zmysle ustanovenia §10  VZN č. 6/2015, účinného do 31. 12. 2022.“ 

Ostatné ustanovenia vo VZN ostávajú v platnosti 

 

Tento Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kotešová  6/2015 o odpredaji, zámene 

a nájme nehnuteľného majetku v obci Kotešová, schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová  na 

svojom rokovaní dňa 14. 12. 2022  uznesením č. N/14/2022 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

                                                                                                          ...........................................                                                               

                                                                                                          PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                              starosta obce 

 

V Kotešovej,  dňa 14. 12. 2022 
 

Vyvesené dňa:  

 

Zvesené   dňa: 


