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Obecný úrad Kojatice 

Kojatice 200 

082 32 Kojatice 

 

 

 

Moldava nad Bodvou dňa :    27.06.2018  

 

 

 

Vec: Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  

 

Dňa  27.06.2018  som elektronicky požiadal o zverejnenie ponuky pre odplatný predaj 

poľnohospodárskej pôdy na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky. 

 

Týmto Vás žiadam o zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku na úradnej tabuli obci , kde sa pozemok nachádza. 

 

V súlade s § 5 zákona č.140/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre účely 

zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku uvádzam nasledovné 

identifikačné údaje:  

-meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prevádzajúceho: 

Matej Mikula, Horská 907/63, 045 01 Moldava nad Bodvou, 

 

 

- údaje o poľnohospodárskych pozemkoch podľa údajov z katastra nehnuteľnosti: 

- parcela registra „E“, parcelné číslo 707/160, výmera 84680 m
2
, druh pozemku: trvalý 

trávnatý porast, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia 

obce. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.702, katastrálne územie : Kojatice, obec: 

Kojatice  okres: Prešov. 

- parcela registra „E“ , parcelné číslo 601/1, výmera 5282 m
2
, druh pozemku: trvalý 

trávnatý porast, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia 

obce. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.1127, katastrálne územie : Kojatice, obec: 

Kojatice  okres: Prešov. 

- parcela registra „E“ , parcelné číslo 513, výmera 360 m
2
, druh pozemku: orná pôda, 

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Pozemok je 

zapísaný na liste vlastníctva č.1127, katastrálne územie : Kojatice, obec: Kojatice  okres: 

Prešov. 

 

- údaje o lesných pozemkoch podľa údajov z katastra nehnuteľnosti: 

- parcela registra „E“, parcelné číslo 710/23, výmera 30702 m
2
, druh pozemku: lesný 

pozemok, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. 

Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.985, katastrálne územie : Šarišské Lužianky, obec: 

Kojatice  okres: Prešov. 

- parcela registra „E“ , parcelné číslo 601/100, výmera 195 m
2
, druh pozemku: lesný 

pozemok, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. 



Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č.1573, katastrálne územie : Kojatice, obec: Kojatice  

okres: Prešov. 

 

 

- informácie o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce 

alebo územného plánu zóny: na poľnohospodársku výrobu 

 

- cena požadovaná prevádzajúcim poľnohospodárskeho aj lesného pozemku:  4 599,91 € za 

všetkých 5 parciel 

- Jednotlivé parcely nie sú na predaj samostatne 

- termín a adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku: 

- záujemcovia z obce Kojatice a susedných obcí v termíne od požadovaného zverejnenia  

27.06.2018 najneskôr do 15.07.2018 na e-mailovú adresu prevádzajúceho: 

mikula.matej@gmail.com 

 

Požadovaný rozsah a čas zverejnenie ponuky je od 27.06.2018 do 13.07.2018. V súvislosti 

s vybavovaním tohto podania zároveň žiadam o zaslanie písomnej informácie o dátume 

uverenia ponuky a čase po ktorý bola zverejnená, ktorú mi prosím zašlite na hore uvedenú 

adresu trvalého pobytu za účelom preukázania splnenia podmienok prevodu vlastníctva 

poľnohospodárskeho pozemku v zmysle zákona č.140/2014 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

                       S pozdravom                                                         Matej Mikula 

mailto:mikula.matej@gmail.com

