
Č. j.: OcÚ-423/2018 

                 OBEC  OLEŠNÁ 

     Obecný úrad   Olešná č. 493, 023 52 

 
OZNÁMENIE  OBCE OLEŠNÁ 

 

Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva  v Olešnej č.  80/2018 

 zo dňa  11.05.2018   z v e r e j ň u j e  

 

ZÁMER  ODPREDAJA  POZEMKOV  

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

Predmet  odpredaja:  

 

Pozemok:  registra „C“  p. č. 541/31 – orná pôda o výmere  642 m² 

                  registra „C“  p. č. 541/32 – ost. pl.      o výmere  119 m² 

 

v  k. ú. Olešná, zapísané na  LV. č. 1095  kataster  územia Olešná vlastníka Obec Olešná   

 

Cena:  5 €/m²   

 

Záujemcovi:  M. Šuška, bytom  Olešná    

 

Odôvodnenie:  

 

Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a  je to v kompetencii OZ. 

 

Obec uvedené  pozemky  v danej lokalite nevyužíva a má záujem podporiť výstavbu rodinných domov 

v obci.  

Lehoty zverejnenia zámeru: 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

- Úradná tabuľa Obce Olešná : od 14.05.2018  do dňa konania Obecného zastupiteľstva 

(vrátane tohto dňa) 

- Internetová stránka Obce Olešná :  www.obecolesna.sk  od 14.05.2018  do dňa konania 

Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)         

Príloha:  Uznesenie  OZ č. 80/2018 zo dňa 11.05.2018  

V Olešnej,  dňa: 14.05.2018  

        v. r. Štefan  Cudrák   

                                        starosta obce 

http://www.obecolesna.sk/


 

 

Uznesenie číslo    80/2018 

z  3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 11.05.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j  e 

Zverejnenie  zámeru  odpredať nehnuteľný  majetok  obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu 

hodného osobitného zreteľa, a to: 

parcelu CKN č.  541/31 orná pôda o výmere 642 m² a parcelu CKN č. 541/32 ost. pl. o výmere  

119 m²  v k. ú. Olešná, vedenú na LV obce č.1095 žiadateľovi   p.  M. Šuškovi  bytom Olešná  

za cenu  5€/1m². 

 

Odôvodnenie:  Obec uvedený pozemok v danej lokalite  nevyužíva a má záujem podporiť 

výstavbu rodinných domov v obci 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za:  8 J. Červenec, Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, M. Ficek, 

Mgr. J. Papíková, PhDr. K. Prengelová, PhD., Ing. 

A. Tkáčiková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomná:  1 M. Badžgoňová  

 

          Štefan Cudrák  

              starosta obce  

 

V Olešnej, dňa: 14.05.2018 

 

 


