
Mesto Krásno  nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, 
IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel 
uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na listoch  vlastníctva 4740, 
3912, 5909, 4691, 3396  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcich sa  v extraviláne (E) 
a intraviláne (I)  mesta 
 
 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

Odpredaj pozemkov: 
 
KN-E č.p. 6719- orná pôda o výmere 116 m2 v podiele 1/24 čo činí 4,83 m2, zap. na LV 4740 - I, . 
KN-E č.p. 6759- orná pôda o výmere 535 m2 v podiele 1/24 čo činí 22,29 m2, zap. na LV 4740- E. 
KN-E č.p. 6560- orná pôda o výmere 514 m2 v podiele ½ čo činí 257 m2, zap.  na LV 3912 - E,  
KN-E č.p. 6562- orná pôda o výmere 230 m2 v podiele 2/8 čo činí 57,50 m2, zap. na LV 5909- E 
KN-E č.p. 6480-orná pôda o výmere 979 m2 v podiele 3/5 čo činí 587,40 m2, zap. na LV 4691-I 
KN-E č.p. 6375- orná pôda o výmere 1108 m2 v podiele 1/1 čo činí 1108 m2, zap. na LV 3396- E 
KN-E č.p. 6388- orná pôda o výmere 664 m2 v podiele 1/1 čo činí 664 m2, zap. na LV 3396- E 
KN-E č.p. 6396- orná pôda o výmere 581 m2 v podiele 1/1 čo činí 581 m2, zap. na LV 3396- E 
KN-E č.p. 6403– orná pôda o výmere 355 m2 v podiele 1/1 čo činí 355 m2, zap. na LV 3396- E 
KN-E č.p. 6506- orná pôda o výmere 847 m2 v podiele 1/1 čo činí 847 m2, zap. na LV 3396-E 
KN-E č.p. 6547- orná pôda o výmere 792 m2 v podiele 1/1 čo činí 792 m2, zap. na LV 3396-E 
KN-E č.p. 6565- orná pôda o výmere 133 m2 v podiele 1/1 čo činí 133 m2, zap. na LV 3396-E 
KN-E č.p. 6597- orná pôda o výmere 1056 m2 v podiele 1/1 čo činí 1056 m2, zap. na LV 3396-E  
KN-E č.p. 9460- orná pôda o výmere 2023 m2 v podiele 1/1 čo činí 2023 m2, zap. naLV 3396-I 
KN-E č.p. 9462- orná pôda o výmere 444 m2 v podiele 1/1 čo činí 444 m2, zap. na LV 3396-I 
celková výmera predstavuje 8.932,02 m2  
  
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Reality – SK s.r.o., Paláriková 76, 022 01 Čadca, 
IČO: 44 078 544, IČ DPH: SK 2022579086, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu rozšírenia priemyselného parku. 
 
Podmienky odpredaja: 
 
a) Nadobúdateľ ako kupujúci si uhradí náklady  spojené s vypracovaním znaleckého posudku. 
b) Nadobúdateľ ako kupujúci  si uhradí vypracovanie geometrického plánu na vlastné  
     náklady.          
c) Nadobúdateľ ako kupujúci si na vlastné náklady  uhradí správny poplatok za návrh na  
    vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
d) Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatia Mestu Krásno nad Kysucou 
     ako predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve. 
e) Nadobúdateľ ako kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. 
 
 
Vyvesené:       Zvesené: 
25.2.2014 
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