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Zverejnenie zámeru predaja pozemku pod bytovkou č. 175 vo vlastníctve obce Mýto 

pod Ďumbierom 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Mýto pod Ďumbierom uznesením č. 56/2022/OZ zo dňa 8.12.2022 schválilo 

podľa § 9 a § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer predaja pozemku p. č. KN-C č. 496/1 o výmere 785 m2, druh pozemku  zastavané plochy 

a nádvoria, vedeného  na LV 562 na Obec Mýto pod Ďumbierom,  z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa, v cene 2 €/m2, v celkovej hodnote 1 570 €, kupujúcim: 

a) Silvia Bednárová, rod. Kubrická,, bytom Mýto pod Ďumbierom 175, byt č. 1 vchod č.1 podľa 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve 8919/53056 

v cene 263,92 € 

b) Silvia Budajová, rod. Budajová,, bytom Mýto pod Ďumbierom 175, byt č. 2, vchod č.1 podľa 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve 9081/53056  

v cene 268,72 

c) Anna Macuľová, rod. Kochanová a Štefan Macuľa, rod. Macuľa, BSM, obaja bytom Mýto pod 

Ďumbierom 175, byt č. 3 vchod č.1, podľa podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu na príslušenstve  8605/53056  v cene 254,63 € 

d) Pavol Pančík, rod. Pančík, bytom Brezno, Budovateľská 17, byt č. 4, vchod č.1, podľa podielu 

na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve  8878/53056 v cene 

262,71 € 

e) Martina Seed, rod. Chlebovcová,  bytom Mýto pod Ďumbierom 175, byt č. 5 vchod č.1, podľa  

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve  9124/53056 

v cene  270 € 

f) JUDr. Janka Mináriková, Ing.,  rod. Mináriková, bytom Rovinka, Lúčna 1796/5A,byt č. 6, 

vchod č.1, podľa podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na 

príslušenstve  8449/53056 v cene 250,02 € 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa predáva za účelom 

vysporiadania pozemku pod stavbou bytového domu č. 175. 

 

 

 

 
Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mýto pod Ďumbierom bol zverejnený:  

- na úradnej tabuli obce dňa 12.12.2022, 

- na webovom sídle obce dňa 12.12.2022 

   

 

Ing. Roman Švantner 

                                                                                        starosta  


