
 

 

 

Zverejnenie zámeru zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  

1./   Obec  Štiavnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku 
obce Štiavnik  zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Predmetom zámeny sú pozemky  parc.č. KNC 6615/62 o výmere 42 m2  vo vlastníctve 
obce,  vytvoreného GP č. 36418897 - 215/2015  z pozemku parc.č. KNC 6615/33, zapísanej 
na LV č. 2741,  za pozemok parc.č. KNC 6615/32   o výmere 42 m2 vo vlastníctve Andrei 
Sečeňovej, bytom Štiavnik 1317, vytvoreného GP č. 36418897 - 215/2015  z pozemku parc.č. 
KNC 6615/32 , zapísanej na LV č. 6248, z dôvodu hodného osobitého zreteľa.  

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa hodnotíme skutočnosť, že zamieňajúci pozemok obec 
potrebuje na rozšírenie zberného dvora.  

Zámer zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku na najbližšom 
zasadnutí OZ. 
V Štiavniku, dňa  01.03.2016 

Vyvesené  :  01.03.2016 
Zvesené :  18.03.2016 

                                                                              Ing. Štefan Vároš 
                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  

1./   Obec  Štiavnik v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku 
obce Štiavnik  predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Predmetom prevodu je pozemok  parc.č. KNC 4108/2  o výmere 27 m2, vytvoreného GP č. 
192/2015 z pozemku parc.č. KNC 4108, zapísanej na LV č. 2741, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.   

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa hodnotíme skutočnosť, že predmetný pozemok sa 
nachádza medzi dvoma súkromnými pozemkami a obec ho vôbec nevyužíva a ani 
v budúcnosti ho neplánuje využívať. 

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku na 
najbližšom zasadnutí OZ.  
V Štiavniku, dňa  01.03.2016 

Vyvesené  :  01.03.2016 
Zvesené :  18.03.2016 

 

                                                                              Ing. Štefan Vároš 
                                                                                 starosta obce 

 

 


