
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. 50/2021 zo 

dňa 28.09.2021                                                                                                                                                                                                

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 

novovytvorený pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 113/9 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere          

628 m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „C“ par. č. 113/2 na  základe geometrického 

plánu č. 102/2021  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 

Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 31.05.2021, úradné overeným  katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Prievidzi dňa 16.06.2021 č. 524/21, záujemcom  o prevod: 

Ivan Kováč, Liešťany č. 439 , 972 27 Liešťany, zámenou za podiel vo výške 186/864 na  pozemku:   

parcela registra „E“ s par. č. 244 v k.ú. Dobročná,  trvalý trávnatý porast , zapísanom na LV č. 

1700 s výmerou 2 349   m².  

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva parcelu registra KN E 244, trvalý trávnatý 

porast vo výmere 2 349  m2 v 186/864. 

Zameniteľ a nadobúdateľ p. Ivan Kováč  nadobudne do vlastníctva novovytvorenú parcelu 

registra C par. č.113/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 628 m2 v 1/1. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorený pozemok s par. číslom 

113/9 je obmedzený  prístup,  uvedený pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. č. 113/3 vo 

vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok sa zamieňa vlastníkovi 

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

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom v jeho spoluvlastníctve. 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva podiel 186/864  na pozemku KN-E par. č. 

244, ktorý je súčasťou FPB 3.2.2 – zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou. 

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

za pozemok s rozdielnou výmerou, vlastník pozemku  KN-C par. č. 113/9 v k. ú. Dobročná rozdiel 

vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je v jeho  prospech vo výmere 122 m² doplatí Obci 

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 

zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej 

stránke obce: www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  portálu  

www.slovensko.sk .   

 

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

prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 

                                                                           .............................. 
                                                                                 Ľubomír Noska                               

                                                                                                               starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa : 25.10.2020 

Zvesené dňa   :  

http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/

