
Č. j.: OcÚ-1079/2019 

                 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.  266/2019 

 zo dňa  04.12.2019  z v e r e j ň u j e   

 

ZÁMER  ODPREDAJA  POZEMKOV  

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA  

 

Predmet  odpredaja:  

Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

a to:   novovytvorenú parcelu  KN-C č. 992/4  - zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 2 m², ktorá 

bola  vytvorená z parcely KN-E č. 2289  a novovytvorenú  parcelu  KN-C č. 1495/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 22  m², ktorá bola vytvorená z parcely KN-E č. 2289  - zastavaná 

plocha a nádvorie vedenej na LV č. 2887 obce Olešná p. Eve Fojtíkovej, rod. Gunčagová, bytom 

Olešná č. 451 za cenu 5€/m². 

Novovytvorené parcely KN-C č. 992/4 a KN-C č. 1495/2  boli vytvorené z parcely KN-E č. 2289  

na základe GP č. 81/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.  

Cena:  5 €/m²   

Záujem:  p. Eve Fojtíkovej, rod. Gunčagová, bytom Olešná č. 451.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemky, ktoré obec nevyužíva, na 

výstavbu sú nevyužiteľné a sú priľahlé k pozemkom žiadateľky  s tým, že ich využíva ako súčasť 

prístupovej cesty k svojej nehnuteľnosti rodinnému domu.  

Lehoty zverejnenia zámeru: 

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

- Úradná tabuľa Obce Olešná : od 09.12.2019  do dňa konania Obecného zastupiteľstva 

(vrátane tohto dňa) 

- Internetová stránka Obce Olešná :  www.obecolesna.sk  od 09.12.2019  do dňa konania 

Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)         

 

Príloha:  Uznesenie  OZ č. 266/2019 zo dňa 04.12.2019  

V Olešnej,  dňa: 09.12.2019 

              v. r. Štefan  Cudrák   

                               starosta obce 

http://www.obecolesna.sk/


 

Výpis   Uznesenia  číslo   266/2019 

Z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 04.12.2019 

 

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 

Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade 

s § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a to  novovytvorenú parcelu  KN-C č. 992/4  - zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 2 m², 

ktorá bola  vytvorená z parcely KN-E č. 2289  a novovytvorenú  parcelu  KN-C č. 1495/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22  m², ktorá bola vytvorená z parcely KN-E č. 2289  - 

zastavaná plocha a nádvorie vedenej na LV č. 2887 obce Olešná p. Eve Fojtíkovej, rod. 

Gunčagová, bytom Olešná č. 451 za cenu 5€/m². 

Novovytvorené parcely KN-C č. 992/4 a KN-C č. 1495/2  boli vytvorené z parcely KN-E č. 

2289  na základe GP č. 81/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemky, ktoré obec nevyužíva, na 

výstavbu sú nevyužiteľné a sú priľahlé k pozemkom žiadateľky  s tým, že ich využíva ako 

súčasť prístupovej cesty k svojej nehnuteľnosti rodinnému domu.  

Hlasovanie poslancov:  

Za:  8 Ing. P. Duraj, M. Fojtík, Š. Fuják, Mgr. J. Papíková, 

Mgr. M. Perďochová, PhDr. K. Prengelová, PhD., T. 

Škulaviková, R. Vyrobík  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomný:  1 Ing. A. Dočár  

 

V Olešnej, dňa: 05.12.2019 

        v. r. Štefan  Cudrák 

                 starosta obce 

 

 

 


