
 

Obec  B Ô R K A 
Obecný úrad Bôrka,  č. 5, 04942  Bôrka,obecborka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľností 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Obec Bôrka v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe  

uznesenia OZ č. 52 /2020 zo dňa 10.11.2020 

 

zverejňuje svoj zámer  

predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

nachádzajúceho sa v k.ú Bôrka, zapísaného na LV č.254 ako: 

- parcela KN-C č. 287/12   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2,  

v prospech kupujúcej:  

Soňa Kašparová, bytom Bôrka č. 128, 04942 Bôrka ,  

za cenu 4,00 EUR/ m 2 podľa uznesenia OZ č. 29/2020 zo dňa 24.06.2020,ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je nasledujúca skutočnosť: 

Obec Bôrka má záujem o rozvoj podmienok pri zabezpečení vlastného bývania svojich 

obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením formou asistovanej svojpomocnej výstavby 

rodinných domov. 

Obec  uvedenú lokalitu  vyčlenila na zabezpečenie výstavby rodinných domov  v rámci 

programu svojpomocnej výstavby  na zlepšenie životných a sociálnych podmienok  rómskych 

obyvateľov obce Bôrka. 

Žiadateľka sa zapojila do programu, ktorý je realizovaný v spolupráci medzi Obcou Bôrka 

a neziskovou organizáciou Projekt DOMov so sídlom Požiarnická 3967/17 v Prešove. 

 
 

 

            podpísané   

                                                                                                  Vojtech Ičo 
                                                                                                  starosta obce  

 

Vyvesené: 11.11.2020 

Zvesené: 



Obec  B Ô R K A 
Obecný úrad Bôrka,  č. 5, 04942  Bôrka,obecborka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľností 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Obec Bôrka v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z.     

          o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe  

uznesenia OZ č. 51 /2020 zo dňa 10.11.2020 

 

zverejňuje svoj zámer  

predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

nachádzajúceho sa v k.ú Bôrka, zapísaného na LV č.254 ako: 

- parcela  KN-C č. 287/14   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 296 m2, a 

parcela KN-C č. 287/15 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 

v prospech kupujúcich:  

Aladár Farkaš, bytom Bôrka č. 86, 04942 Bôrka ,  

Linda Farkašová, rodená Dudiová, bytom Bôrka č.86, 049 42 Bôrka, 

za cenu 4,00 EUR/ m 2 podľa uznesenia OZ č. 29/2020, zo dňa 24.06.2020, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je nasledujúca skutočnosť: 

Obec Bôrka má záujem o rozvoj podmienok pri zabezpečení vlastného bývania svojich 

obyvateľov ohrozenýcj sociálnym vylúčením formou asistovanej svojpomocnej výstavby 

rodinných domov. 

Obec  uvedenú lokalitu  vyčlenila na zabezpečenie výstavby rodinných domov  v rámci 

programu svojpomocnej výstavby  na zlepšenie životných a sociálnych podmienok  rómskych  

obyvateľov obce Bôrka. 

Žiadateľka sa zapojila do programu, ktorý je realizovaný v spolupráci medzi Obcou Bôrka 

a neziskovou organizáciou Projekt DOMov so sídlom Požiarnická 3967/17 v Prešove. 

 
 

 

         podpísané 

                                                                                     Vojtech Ičo 
                                                                                     starosta obce  

Vyvesené:11.11.2020 

Zvesené: 



Obec  B Ô R K A 
Obecný úrad Bôrka,  č. 5, 04942  Bôrka,obecborka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľností 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Obec Bôrka v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z.     

          o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe  

uznesenia OZ č. 53  /2020 zo dňa 10.11.2020 

 

zverejňuje svoj zámer  

predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

nachádzajúceho sa v k.ú Bôrka, zapísaného na LV č.254 ako: 

- parcela KN-C č. 287/17   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2,  

v prospech kupujúceho:  

Patrik Ferko, bytom Bôrka č. 45, 04942 Bôrka ,  

za cenu 4,00 EUR/ m 2 podľa uznesenia OZ č. 29/2020, zo dňa 24.06.2020, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je nasledujúca skutočnosť: 

Obec Bôrka má záujem o rozvoj podmienok pri zabezpečení vlastného bývania svojich 

obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením formou asistovanej svojpomocnej výstavby 

rodinných domov. 

Obec  uvedenú lokalitu  vyčlenila na zabezpečenie výstavby rodinných domov  v rámci 

programu svojpomocnej výstavby  na zlepšenie životných a sociálnych podmienok  rómskych  

obyvateľov obce Bôrka. 

Žiadateľka sa zapojila do programu, ktorý je realizovaný v spolupráci medzi Obcou Bôrka 

a neziskovou organizáciou Projekt DOMov so sídlom Požiarnická 3967/17 v Prešove. 

 
 

 

          podpísané 

                                                                                                Vojtech Ičo 
                                                                                                starosta obce  

 

Vyvesené:11.11.2020 

Zvesené: 

 



Obec  B Ô R K A 
Obecný úrad Bôrka,  č. 5, 04942  Bôrka,obecborka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľností 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Obec Bôrka v súlade s ust.§9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z.     

          o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe  

uznesenia OZ č. 54/2020 zo dňa 10.11.2020 

 

zverejňuje svoj zámer  

predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

nachádzajúceho sa v k.ú Bôrka, zapísaného na LV č.254 ako: 

- parcela KN-C č. 287/18   - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2,  

v prospech kupujúcej:  

Klaudia Bernáthová, bytom Bôrka č. 144, 04942 Bôrka ,  

za cenu 4,00 EUR/ m 2 podľa uznesenia OZ č. 29/2020, zo dňa 24.06.2020, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodom hodným osobitného  zreteľa je nasledujúca skutočnosť: 

Obec Bôrka má záujem o rozvoj podmienok pri zabezpečení vlastného bývania svojich 

obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením formou asistovanej svojpomocnej výstavby 

rodinných domov. 

Obec  uvedenú lokalitu  vyčlenila na zabezpečenie výstavby rodinných domov  v rámci 

programu svojpomocnej výstavby  na zlepšenie životných a sociálnych podmienok  rómskych  

obyvateľov obce Bôrka. 

Žiadateľka sa zapojila do programu, ktorý je realizovaný v spolupráci medzi Obcou Bôrka 

a neziskovou organizáciou Projekt DOMov so sídlom Požiarnická 3967/17 v Prešove. 

 
 

 

             podpísané 

                                                                                                   Vojtech Ičo 
                                                                                                  starosta obce  

 

 

Vyvesené:11.11.2020 

Zvesené: 


