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:'\gentlJľ(j správy majetku

Bratislava . decembr-a 2013

Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 129

90065 Z.ÁHORSK.Á VES

Váš list číslu/zo dňa Naše číslo
ASM - ,/ ,I

Vybavuje!'
Ing, Turčanovú
0960/327578

Vec: Prehvtočn\' majetok štátu
- vvhlasenii. osobitneho ponnkovcho konania

Ministerstvo obrany SR - Agentúra správ) majetku v sú lade so zákonom Č. 172/2004 L "-
II prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo
\) šší llZLlllil~ celok v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na
prevod vlastnictva nehnutel'nosti:

1. SĽO - Záhorská Ves - opevnenie Č. 42 - objekt pohraničného opevnenia (L1/17/A-200L) .
stavba bez súp.č. na parc. Č. 775/4 vk. Ú. Záhorská Ves zapísaná na LV Č. 467 (GPS:
48.38125, 16.83489). Pozemok nie je predmetom predaja. Primeraná cena: J 933,69 f.
Heslo na označenie obálky: "SCO Č. 42". Výska finančnej zábezpeky: 966,85 f. Vtuiahi lnv
xvrnho] 0815102113

2. SĽO - Záhorskú Ves - opevnenie č . 43 - objekt pohraničného opevnenia (LI! 16/A-220L) .
stavba bez súp.č. na parc. Č. 709!7 v k. ú./áhorskú Ves zapísaná na LV Č. 467 (jPS:
48.38337, 16.83834). Pozemok nie je predmetom predaja. Primeranú cena: 2 48(),OO f.
Heslo na označenie obálky: "S[~O Č. 43". V~ška finančnej lúhe/peky: J 240,00 f. Variabiln-,
s\ rnbol: 08151 U22 13

Obhliadka predmetov predaja Č. 21 až 22 ..SĽO Záhorská Ves" sa uskutoční dňa 24.1.2014.
u I I"('hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe te!., resp. e-mail. požiadavky najneskôr
do 22.1.2014.



-------

Úplné znenie oznámenia \ yhláscniu osobitného ponukového konania vrátane informácu
II podstatných náležitostiach cenovej ponuky. lehoty a spôsobu predloženia cenovej ponuky.
lehoty a spôsobu zloženia finančnej zábezpeky. o obhliadkach objektov a ďalsfch informácii bude
uverejnené 20.12. 2013 v denníku Hospodárske noviny a na ~\ \\\\ .ropk.sk a ~\\\\\ .nl0"'r.s/"'.

Informácie o objektoch budú podané na adrese: Agentúra správy majetku. /a kasárňou .,
tel. ()960 327 578 (Ing. Turčanová).

Ing . .Iozef I S A L A
riad it ~/ OdSN
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