
Č. j.: OcÚ-498/2022     

                 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. 118/2022   

 zo dňa 26.05.2022   z v e r e j ň u j e  

 

ZÁMER   PREDAJA  MAJETKU  

      Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA  
zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku 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 parcely CKN 437/6 – orná pôda o výmere 27 m²,  ktorá je vytvorená 

geometrickým plánom č. 7/2022 vyhotoveným dňa 28.01.2022 vyhotoviteľom: GEOSTAV Ing. 

Peter Mikolaj s miestom podnikania Stred 471, 023 54 Turzovka, IČO: 46 873 376,  úradne 

overeným Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor dňa 03.03.2022  pod č. G1-140/2022,  z 

parcely CKN 437/5 – orná pôda o výmere 42 m2 (zapísanej na liste vlastníctva č. 1095), 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Olešná, obci:  Olešná, v okrese: Čadca,  ktorá je vo 

vlastníctve  Obce Olešná, IČO: 00 314 161,  a to  do výlučného vlastníctva žiadateľa: Mgr. 

Emílie Grečmalovej, rod. Kožákovej, nar. .........., r. č.: ....., trvale bytom Olešná 682, 023 52 

Olešná, okr. Čadca, štátneho občana SR. 

Cena:                  7€/m² 

Spolu:                 za 27 m²  cena celkom:  189 € 

Záujemca:           Mgr. E. Grečmalová, rod. Kožáková  

Odôvodnenie:  Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý je pre Obec Olešná svojou 

výmerou a polohou nevyužiteľný a je priľahlý  k pozemku žiadateľky.  

Lehoty zverejnenia zámeru: 

 

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

 

- Úradná tabuľa Obce Olešná : od 30.05.2022 do dňa konania Obecného 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa) 

 

 

 

 

 

 

 



- Internetová stránka Obce Olešná: www.obecolesna.sk od 30.05.2022  do dňa 

konania 

Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa) 

 

 

Príloha: Uznesenie OZ č. 118/2022  zo dňa 26.05.2022 

 

 

V Olešnej, dňa: 30.05.2022 

 

 

                                                                                                  v. r. Štefan Cudrák 

 

                                                                                                        starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecolesna.sk/


Výpis Uznesenia  119/2022   

Zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 26.05.2022 

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 je   

 zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku 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 parcely CKN 

437/6 – orná pôda o výmere 27 m²,  ktorá je vytvorená geometrickým 

plánom č. 7/2022 vyhotoveným dňa 28.01.2022 vyhotoviteľom: GEOSTAV 

Ing. Peter Mikolaj s miestom podnikania Stred 471, 023 54 Turzovka, IČO: 

46 873 376,  úradne overeným Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor 

dňa 03.03.2022  pod č. G1-140/2022,  z parcely CKN 437/5 – orná pôda o 

výmere 42 m2 (zapísanej na liste vlastníctva č. 1095), nachádzajúcej sa v 

katastrálnom území: Olešná, obci:  Olešná, v okrese: Čadca,  ktorá je vo 

vlastníctve  Obce Olešná, IČO: 00 314 161,  a to  do výlučného vlastníctva 

žiadateľa: Mgr. Emílie Grečmalovej, rod. Kožákovej, nar. ........., r. č.: 

..........., trvale bytom Olešná 682, 023 52 Olešná, okr. Čadca, štátneho občana 

SR. 

Cena:                  7€/m² 

Spolu:                 za 27 m²  cena celkom:  189 € 

Záujemca:           Mgr. E. Grečmalová, rod. Kožáková  

Odôvodnenie:  Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý je pre Obec Olešná 

svojou výmerou a polohou nevyužiteľný a je priľahlý  k pozemku žiadateľky.  

Hlasovanie poslancov:    

Za:  6 M. Fojtík, Š. Fuják, Mgr. J. Papíková, PhDr. K. 

Prengelová, PhD., T. Škulaviková, R. Vyrobík   

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  3 Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, Mgr. M. Perďochová 

V Olešnej, dňa:  27.05.2022 

        Štefan Cudrák 

          starosta obce 


