OBČINA
LOŠKI POTOK

Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102
Številka: 478-41 /2020
Datum objave na občinskem portalu: 2.11. 2020

NAMERA O ODPRODAJI – PARCEL V K.O. 1642 TRAVNIK

Občina Loški Potok namerava v skladu z Uredbo o stvarnem premoženjem države
in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS Uradni list RS št. 34/11 in 42/12,
sprememba 24/13, sprememba 10/14 , sprememba 58/16, sprememba 11/18, in
31/18) odprodati naslednjo parcelo:

v k.o. ( 1642 ) TRAVNIK :
1 - parcela 3733/1 v izmeri 555 m2 do celote 1/1 za vrednost

4.440,00 eur

Prodajna cena 8,00 eur/m2
Namenska raba: za poselitev – zazidano stavbno zemljišče funkcionalno
zemljišče k objektu

Kupoprodajna pogodba bo z izbranim kandidatom podpisana po preteku 15
dnevnega roka od objave namere na portalu občine Loški Potok, ki bo objavljena
2.11. 2020. V času objave potencialni kupci lahko oddajo svoje ponudbe. Parcele
predstavljajo dele funkcionalnih zemljišč k GOSPODARSKEM POSLOPJU , zato bo
imel prednost pri nakupu lastnik zgrajenega objekta št. 248. Potencialni kupec bo
moral s kupoprodajno pogodbo skleniti tudi zemljiško knjižno dovolilo za
služnost na parceli za dostop in vzdrževalna dela na obstoječi meteorni
kanalizaciji.

- na parceli je zgrajen obstoječ kanal meteorne kanalizacije- potrebna služnost
dostopa in vzdrževanja v korist prodajalca. Dostop na parcelo je možen samo
preko zemljišč parc. št 125/1 ali 4586 obe v k.o. 1642 Travnik.
Parcela 3733/1 1642 k.o. Travnik

Številka: 478-62 /2020
Datum objave na občinskem portalu: 2.11. 2020

2. - parcela 1601/31 v izmeri 76 m2 do celote 1/1 skupaj s parcelo parcela
3776/4 v izmeri 38 m2 za vrednost 1.140,00 eur
Prodajna cena 10,00 eur/m2
Namenska raba: za poselitev – zazidano stavbno zemljišče funkcionalno
zemljišče k objektu
Kupoprodajna pogodba bo z izbranim kandidatom podpisana po preteku 15
dnevnega roka od objave namere na portalu občine Loški Potok, ki bo objavljena
2.11. 2020. V času objave potencialni kupci lahko oddajo svoje ponudbe. Parcele
predstavljajo dele funkcionalnih zemljišč k STANOVANJSKEM POSLOPJU , zato bo
imel prednost pri nakupu lastnik zgrajenega objekta št. 244.
Parcela 1601/31 v izmeri 76 m2, k.o. 1642 Travnik

Parcela 3776/4 v izmeri 38m2 , k.o. 1642 Travnik

Številka: 478-21 /2020
Datum objave na občinskem portalu: 2.11. 2020

3. - parcela 3776/2 v izmeri 240 m2 do celote 1/1 skupaj s parcelo parcela
Prodajna cena 10,00 eur/m2
Namenska raba: za poselitev – zazidano stavbno zemljišče funkcionalno
zemljišče k objektu

Kupoprodajna pogodba bo z izbranim kandidatom podpisana po preteku 15
dnevnega roka od objave namere na portalu občine Loški Potok, ki bo objavljena
2.11. 2020. V času objave potencialni kupci lahko oddajo svoje ponudbe. Parcele
predstavljajo dele funkcionalnih zemljišč STANOVANJSKEM POSLOPJU , zato bo
imel prednost pri nakupu lastnik zgrajenega objekta št. 107 in kmetijskega objekta št.
218.
Par. št. 3776/2 v izmeri 240 m2 , k.o. 1642-Travnik

Direktor občinske uprave:
Viljem Vesel, uni. dip. inž. l., l.r.

