
 
 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Obec Košeca v zmysle ustanovenia § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 154/2016 zo dňa 

24.11.2016 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 154/2016 

Zámer odpredať  

- Pozemok KNC 382/17 zastavaná plocha o výmere 31 m2 a pozemok KNC 382/18 zastavaná 

plocha o výmere 12 m2  , odčlenené GP č. IL14/2016 ,vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná 

Maríková, zo dňa 18.04.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pod 

číslom 261/2016 z pozemku parc. č. KNE 343 ostatné plochy o výmere 21 761 m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 61 m2 a pozemok KNC 1091/7 o výmere 29 

m2 , odčlenené GP č. IL15/2016, vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 

31.03.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 208/2016 

z pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatné plochy o výmere 818 m2 

- Pozemok KNC 1091/6 zastavaná plocha o výmere 4 m2 , odčlenený GP č. IL15/2016, 

vyhotoveným GeoID s.r.o., Horná Maríková, zo dňa 31.03.2016, overený Okresným úradom 

Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 208/2016 z pozemku parc. č. KNE 968/502 záhrady 

o výmere 152 m2 

nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447 a LV č. 1, kupujúcemu Považská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Košeca.  

- kúpna cena je stanovená vo výške 20 EUR /m2 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemky dlhodobo nevyužíva, slúžia ako verejná zeleň. Na 

pozemkoch sa nachádzajú prečerpávacie stanice novovybudovanej kanalizácie . Jedná sa o pozemky 

menšej výmery, na ktorých sa nachádzajú stavby vo verejnom záujme, ktoré sú zamerané na 

zlepšenie a ochranu životného prostredia. Vlastník stavby si odkúpením pozemkov dovysporiada 

právne vzťahy pod týmito inžinierskymi stavbami.  

 

Bc. Radomír Brtáň 

                                                                                                                          starosta 
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