
Obec Liešťany 

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

IČO: 00318230 

Zastúpený 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. 89/2020 zo 

dňa 19.11.2020                                                                                                                                                                                              

zámer 

odpredať majetok obce Liešťany: 

pozemok KN-C parc. č. 198/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m² v k. ú. Dobročná 

a novovytvorený pozemok KN-C par. č. 703/5 o výmere 120m2, ktorý bol odčlenený z pôvodného 

pozemku   KN-E par. č. 703/1 v k. ú. Dobročná na základe GP č. 301/2018, ktorý vyhotovila 

spoločnosť Geoskteam Patricius Sova – GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, 

úradne overené Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor  číslo 15/2019 pre žiadateľov 

o prevod: 

1. Jarmila Sobotová, rod. Mišovicová, , Hlavná 659  972 26 Nitrianske Rudno, 

2. Mgr. Ľudovít Mišovic, Javornícka 12, Banská Bystrica, 

3. Dušan Mišovic, Puškinova 607/42, 971 01 Prievidza, 

4. Darina Michalková, Okružná 108, 972 26 Nitrianske Rudno 

 za cenu 4,00 €/m² 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Právna predchodkyňa žiadateľov o kúpu uvedených pozemkov pani Anna Mišovicová  požiadala 

obec Liešťany o odkúpenie hore uvedených pozemkov dňa 02.07.2018. Na základe uznesenia OZ 

č. 56/2018 bol vyhotovený GP č. 301/2018 na odčlenenie pozemku par. č. 703/5. Pozemky par. 

č. 198/5  a novovytvorený pozemok KN-C par. č. 703/5 pani Anna Mišovicová  užívala od roku 

1976. Tieto pozemky určené na predaj obec nevyužíva a sú pre obec prebytočným majetkom. 

Svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou na pozemku KN-C par. č. 

201/1 a susednými pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľov a vstup na tieto pozemky je možný 

len prechodom cez pozemky vo vlastníctve obce Liešťany. 

Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, schváleným 

OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 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 23.11.2020       
                                                                           .............................. 
                                                                                 Ľubomír Noska                               

                                                                                                               starosta obce 

Vyvesené dňa : 23.11.2020 

Zvesené dňa   :  

 

 

http://www.liestany.eu/

