
 
 

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. 12/2019, zo dňa      

17. januára 2019 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 12/2019 

Zámer odpredať  

- pozemok parc.č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 232 m2, ktorý vznikol oddelením od 

pôvodného pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe  GP č. 

80/2018, vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018, nachádzajúci sa 

v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č.  1, kupujúcemu František Košík, Železničná 574/1, 018 64 

Košeca 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.  

- pozemok parc. č. KNC 1099/6 záhrady o výmere 147 m2 , ktorý vznikol oddelením od 

pozemku parc. č. KNC 1099/2 záhrady o výmere 379 m2 a to na základe  GP č. 80/2018, 

vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 01.10.2018, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, 

zapísaný na LV č.  1, kupujúcemu Bc. Janka Ďuranová, Školská 259/33, 018 64 Košeca 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 4,- € /m2 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:   

Pozemky sú dlhodobo v užívaní žiadateľov a obec nemá záujem využívať pozemky na verejné účely. 

Prístup na predmetné pozemky je možný iba cez súkromné pozemky vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                          starosta 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa ..... 

Zvesené dňa:   
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