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VEG:
ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA

Žiadame o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta:
Pozemková nehnuteľnosť parcela KN-C číslo 2027 záhrada, výmera 408 m2, vedená na L V č. 1200.
Spôsob využívania pozemku -  4. Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na 
ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.
Umiestnenie pozemku -1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Máme záujem odkúpiť tento pozemok za cenu 12eur/m2.
Naša ponuka je založená na nasledovných skutočnostiach:
- cena pozemkov v kategórii záhrada v Trnavskom kraji sa na základe prehľadu v ponuke realitných agentúr 
pohybuje v rozmedzí 10-15 e/m2
- pozemok je v našom užívaní od roku 1981 podľa Dohody o dočasnom užívaní národného majetku.
- predmetný pozemok tvorí priľahlú Časť pozemku na parcele č. 2026 ktorá je v našom výlučnom vlastníctve.

Zároveň by sme radi zdôraznili, že pred naším pozemkom a našou nehnuteľnosťou nie je (ani v minulosti 
nebola) vybudovaná miestna komunikácia, co sťažuje prístup ku vchodu a garáží.

V prípade, že máte nejaké otázky alebo je potrebne predložiť špecifické dokumenty, prosím neváhajte nás 
kontaktovať na telefónnom čísle alebo emailovej adrese, ktoré sú uvedene v záhlaví tohto dokumentu.

V zmysle zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Leopoldov so spracovaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, 
resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

V Leopoldove, dňa 1G.augusta 2021

Príloha:
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
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