
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce 

   

 
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Prietržka, na ktorý sa 

vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa 

 

Obec  Prietržka  na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Prietržke č. 5-B-5/2020 

v súlade s § 9a odst. 2 zákona č. 138/1991/ Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to: 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/135 vo výmere 1512 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 1 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/133 vo výmere 1034 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 2 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/132 vo výmere 1028 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 3 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/94 vo výmere 1015 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 4 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/92 vo výmere 982 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 5 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/67 vo výmere 634 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 14 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/68 vo výmere 634 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 15 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/69 vo výmere 634 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 16 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/70 vo výmere 659 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 17 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/81 vo výmere 987 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 20 

 



parc. reg. ,,C“ č. 1430/83 vo výmere 1002 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 21 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/85 vo výmere 1152 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 22 

 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/87 vo výmere 859 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 23 
 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/89 vo výmere 858 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok24 
 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/93 vo výmere 846 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 26 
 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/131 vo výmere 856 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 27 
 

parc. reg. ,,C“ č. 1430/134 vo výmere 1069 m2,  

podľa Urbanistickej štúdie Prietržka –  IBV  Od Kaple po Jarok označenej ako 

pozemok 28 
 

 

za sumu 22,-€/m2,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e. 

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v snahe o podporu domácich obyvateľov pri riešení 

bytovej otázky a vytvoreniu optimálnych podmienok pre výstavbu rodinných domov, čo 

v konečnom dôsledku zamedzí odchodu domácich obyvateľov z obce.  

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa § 9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený: 

 

- na úradnej tabuli obce Prietržka odo dňa 21.12.2020 

- na internetovej stránke obce www.prietrzka.sk odo dňa 21.12.2020 

 

 

 

 

                                                                                                             Bc. Peter Flamík 

                                                                                                             starosta obce 
 

http://www.prietrzka.sk/

