
Obec Liešťany 

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

IČO: 00318230 

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom 

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.17/2021 zo dňa 28.04.2021 

zámer 

odpredať majetok obce Liešťany: 

a to nasledovný pozemok KN-C par. č. 103/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m² 

v k. ú. Dobročná pre žiadateľa Dalibor Adamec a Juraj Adamec, obaja bytom Hlavná 11/102, 

972 26 Nitrianske Rudno  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

pán Dalibor Adamec a Juraj Adamec sú vlastníkmi pozemku KN-C par. číslo 104, par. č. 

103/1 a par. č. 103/3 v k. ú. Dobročná kde vlastnia stavbu súpisné číslo 328. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 103/2 hraničí 

s pozemkami  KN-C par. číslo 104, par. č. 103/1 a par. č. 103/3 v k. ú. Dobročná vo 

vlastníctve žiadateľov a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok sa odpredá vlastníkom 

rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom v ich 

spoluvlastníctve. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia zbúranie stavby a likvidáciu 

stavebného odpadu z tejto stavby, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce 

Liešťany. Uvedenú budovu obec Liešťany neeviduje vo svojom majetku. Budova je schátraná 

a je hrozbou pre obyvateľov.  

   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, internetovej stránke 

obce: www.liestany.sk a na  Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom 

portály verejnej správy. 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Deň zverejnenia: 4.6.2021 

 

                      Ľubomír Noska 

             starosta obce 
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