
Odpredaj pozemku č. p. 1163/13 o výmere 253 m² p. Milanovi Balážovi, bytom 

Raslavice, ul. Lúčna 465/3 v chatovej oblasti za cenu 10 € za 1 m². 

 

Odpredaj pozemku par. č.1174/41 o výmere 155 m² v k. ú. Hertník pre p. Jána Kravca, 

086 42 Hertník č. 215. 

 

Odpredaj pozemku par. č.1037/5 o výmere 51 m² v k. ú. Hertník pre p. Jána Kravca, 

bytom 086 42 Hertník č. 215, za cenu 8 €/m². 

 

Odpredaj parciel CKN 770/2 o výmere 124 m² a CKN 770/3 o výmere 63 m² pre Jozefa 

Mikulu, bytom Družicová 3, 040 12 Košice a RNDr. Martinu Révayovú, bytom 

Kalinovská 2, 040 01 Košice. Cena za odpredaj bude stanovená dohodou. 

 

Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj 

pozemku, parcela registra „C“ č. 687 vedená na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 509 

m²  v k. ú. Hertník p. Ing. Václavovi Kunecovi, bytom Hertník č. 229 za cenu 1 €. 

Parcela bola vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/19791100 zo dňa 

12.10.1979, obec ju nevyužila na účel vyvlastnenia a žiadateľ ju naďalej užíva (za 7 

poslancov, 0 proti). 

 

Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredaj 

pozemku, parcela registra „C“ č. 690/2, vedená na LV č. 737 Obce Hertník o výmere 

245 m²  v k. ú. Hertník p. Václavovi Chomovi, bytom Hertník č. 78 v ½ ine a p. Antonovi 

Chomovi, bytom Hertník č. 270 v ½ ine za cenu 1 € od každého. Parcela bola 

vyvlastnená na základe Rozhodnutia č. 3238/19791100 zo dňa 12.10.1979 obec  ju 

nevyužila na účel vyvlastnenia a žiadatelia  ju naďalej užívajú  (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredaj 

pozemku, parcela č. 1077/10 (bývala cesta) o výmere 71 m² v k. ú. Hertník Ing. Arch. 

Marekovi Polákovi, ul. Komenského 45, 085 01 Bardejov za cenu 6 € za 1 m² na 

výstavbu rodinného domu. Obec uvedenú parcelu nevyužíva (za 7 poslancov, 0 proti). 

 

Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredaj 

pozemku, parcela č. 1037/10 o výmere 21 m² v k. ú. Hertník Mgr. Márií Sekerčákovej, 

Hertník č. 190 za cenu 5 € za 1 m2.. Obec uvedenú parcelu nevyužíva. Žiadateľka 

kúpou rodinného domu túto parcelu využíva ako časť záhrady (za 7 poslancov, 0 proti). 

 



 

 


