
Č. j.: 890/2015 

                                  OBEC  OLEŠNÁ 

     Obecný úrad   Olešná č. 493, 023 52 

 

OZNÁMENIE  OBCE OLEŠNÁ 

Obec Olešná v zmysle § 9a 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. 235/2015 

 zo dňa  14.08.2015   z v e r e j ň u j e  

 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU  

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

Predmet  odpredaja:  

 

Pozemok  CKN č. 4129   o  výmere 833 m², trvalé trávne porasty v  k. ú. obce Olešná,  vedeného 

na liste vlastníctva č. 1095 vlastníka obec Olešná.   

Cena:  5€/m² + 206€ pripojovací poplatok  NN siete  

 

Záujemcovi:  F. Vakula,  bytom Stará Bystrica  

Podmienkou predaja je povinnosť napojiť sa na kanalizačnú a vodovodnú sieť Sevak a.s. 

v Olešnej Potôčky a začať výstavbu RD do 2 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva 

k pozemku.  

 

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 uvedený pozemok  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 18.08.2015  do dňa konania Obecného 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa) 

- Internetová stránka Obce Olešná :  www.obecolesna.sk  od 18.08.2015  do dňa 

konania Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)         

Príloha: výpis uznesenia OZ č. 235/2015 zo dňa 14.08.2015  

V Olešnej, 18.08.2015  

        v. r. Štefan  Cudrák   

                                starosta obce 

http://www.obecolesna.sk/


 
OBEC OLEŠNÁ 

Olešná 493, 02352 Olešná  

         V Olešnej, dňa: 17.8.2015 

VEC: Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva v Olešnej  

 

Obecné zastupiteľstvo v Olešnej na  svojom  zasadnutí  konanom  dňa 14.08.2015   prijalo 

 

Uznesenie číslo  235/2015 

v  znení: 

Obecné zastupiteľstvo  v Olešnej 

A) s ch v a ľ u j e  

zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná v IBV Potôčky 

z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa   a to parcely CKN č. 4129 o výmere 833 m² 

pre žiadateľa  F. Vakulu bytom Stará Bystrica za cenu 5 EUR za m² a 206 EUR pripojovací 

poplatok za NN siete.  

Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok nevyužíva a má záujem podporiť výstavbu RD v obci. 

B) s ch v a ľ u j e  

podmienky predaja a to povinnosť napojiť sa na kanalizačnú a vodovodnú sieť Sevak a. s. 

v Olešnej Potôčky a začať výstavbu RD do 2 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva 

k pozemku.  

Počet prítomných poslancov na  OZ:    6 

Hlasovanie poslancov k A):  ZA: 6; PR: 0; ZDRŽ: 0; N: 3 

Hlasovanie poslancov k B):  ZA. 6; PR: 0; ZDRŽ:  0; N: 3 

 

         v. r.  Štefan  Cudrák  

            starosta obce 

 

 

 

 

Vysvetlivky: za –ZA;, proti – PR; zdržal sa –ZDRŽ; berie na vedomie – BV; neprítomný – N 


