
Obec Liešťany 

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany 

IČO: 00318230 

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom 

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 70/2020 zo 

dňa 21.09.2020                                                                                                                                                                                                

zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu 

osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Liešťany, a to nasledovný 

pozemok:  pozemok registra „C“ s par. č. 1031/3 v k.ú. Liešťany, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 3 m²,záujemcovi   o prevod: 

Vladimír Duchoň, trvale bytom Liešťany č.430, 972 27 Liešťany, 

zámenou za podiel vo výške 1/12 na  pozemku:   

parcela registra „E“ s par. č. 483/1 v k.ú. Dobročná,  orná pôda , zapísanom na LV č. 1689 

s výmerou 1 256   m²,  

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva parcelu registra E 483/1, orná pôda vo 

výmere 1 256 m2 v 1/12. 

Zameniteľ a nadobúdateľ p. Vladimír Duchoň  nadobudne do vlastníctva parcelu registra C 

1031/3 Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m2 v 1/1. 

Pre obec Liešťany prevodom vlastníckeho práva k pozemkom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa vznikne možnosť vysporiadania vlastníckych vzťahov pod budovou vo vlastníctve Obce 

Liešťany ( Dom smútku ) postavenej na neusporiadaných pozemkoch a záujemca o prevod si 

vysporiada vlastníctvo pod stavbou, ktorá je postavená na zamieňanom pozemku. 

 

Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňa pozemok za 

pozemok s rozdielnou výmerou Obec Liešťany ako nový spoluvlastník podielu na pozemku  KN-E par. 

483/1 v k. ú. Dobročná rozdiel vo výmere zamieňanej nehnuteľností, ktorý je v jej  prospech vo výmere 

104,67 m² doplatí  záujemcovi o prevod vo výške 4,00 €/m2. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: 

www.liestany.sk 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

V Liešťanoch dňa 22.09.2020       
                                                                           .............................. 
                                                                                 Ľubomír Noska                               

                                                                                                               starosta obce 

 

Vyvesené dňa : 22.09.2020 

Zvesené dňa   :  

http://www.liestany.sk/

