
 

 

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – formou zámeny pozemkov 

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. 13/2019, zo dňa     

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

osobitného zreteľa – formou zámeny pozemkov.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 13/2019 

Zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce formou zámeny a to:  

- pozemok parc. č. KNC 274/19 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený z pozemku parc. 

č. KNC   274/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 268 m2, nachádzajúci sa v k.ú. 

Košeca, zapísaný na LV č. 1,  vo vlastníctve obce Košeca,   

za pozemok parc. č. KNC 274/5 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený z pozemku 

parc. č. KNC 276/2 zastavané plochy o výmere 561 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, 

zapísaný na LV č. 425 vo vlastníctve p. Ivana Hantáka, Pri tehelni 1884/18, Košeca. 

Pozemky vznikli odčlenením od pozemkov parc. č. KNC   274/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

16 268 m2,v k.ú. Košeca,  zapísaného na LV č.1 a parc. č. KNC 276/2 zastavané plochy o výmere 561 

m2, v k.ú. Košeca, zapísaného na LV č. 425 na základe geometrického plánu č. 92/2018, zo dňa 

20.08.2018 vyhotoveného spoločnosťou Beveling s.r.o. Pruské 466.    

Zámena sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa zamieňajú susediace 

pozemky rovnakej výmery v rovnakej lokalite.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Zámenou pozemkov sa zachová verejný prejazd motorovými 

vozidlami na ul. Pri tehelni z jednej strany (od ulice Sadovej) na druhú stranu (ulicu Športovcov).       

Na zamenenom pozemku obec plánuje vybudovať miestnu komunikáciu. 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                          starosta 

 

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