
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  zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Predmetom zámeny sú pozemky : 
 parc.č. CKN 231/5 zastavaná plocha o výmere 139 m2 , vytvorená GP č. 17-47329050/2016,     
za podiel  5/12 , predstavujúci  výmeru 139 m2 v pozemku parc. EKN 5147 zastavané pl. 
a nádvoria o výmere 333 m2, v kat. úz. Štiavnik, 

-  parc.č. CKN 1794/2 ttp o výmere 148 m2  a parc.č. CKN 1854/3 ttp o výmere 345 m2, 
vytvorené GP č. 30-47329050/2016, za podiel 2/4 predstavujúci výmeru 493 m2 v pozemku 
parc. č. EKN 5161/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 985 m2, v kat. úz. Štiavnik, 

-  parc.č. CKN 260/5 záhrada o výmere 97 m2,  vytvorená GP č. 29-47329050/2016,  za 
podiel 4/24  v pozemku parc.č. EKN parc.č. 5150 zastavané plochy a nádvoria o výmere 699 
m2  a za podiel 4/72 v pozemku parc. č. EKN 5146/2 orná pôda o výmere 1167 m2 
predstavujúce spolu výmeru 181 m2, v kat. úz. Štiavnik.  

všetky z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý je daný tým, že sa jedná o vlastnícke 
podiely v pozemkoch, ktoré obec potrebuje vysporiadať pod budovou zberného dvora. 

Poznámka: 

Dôvod hodný osobitného zreteľa zámeru zámeny vyššie uvedeného nehnuteľného majetku 
obce týmto spôsobom bol schválený obecným zastupiteľstvom uzn. č. 304/2016, dňa 
23.05.2016 . 

Návrh na zámenu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predložený na 
schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov   na najbližšom zasadnutí OZ.   

Toto oznámenie sa vykonáva na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a bude zverejnené na úradnej tabuli obce a 
web stránke obce  www.štiavnik.sk  po dobu 15 dní. 

V Štiavniku, dňa 27.05.2016 

                                                                                                                   

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 
                                                                                               starosta obce 

 

 

 


