
 

 

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. 54/2022 zo dňa 19.05.2022 

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 54/2022 

Zámer odpredať pozemok parc. č.  KNC 1090/2 orná pôda  o výmere 88 m2 a pozemok KNC 1091/5 

zastavaná plocha o výmere 292  m2  ktoré vznikli  GP č. 93/2021, vyhotoveným Ing. Bronislavou 

Filiačovou, Ilava, geodetom a úradne overeným Ing. Zuzanou Trhanovou, dňa 14.12.2021 pod číslom 

G1-683/2021 z pozemkov parc. č. KNE 985/502 ostatná plocha o výmere 88 m2,  parc. č. KNE 968/502 

záhrada o výmere 148 m2, a oddelením od časti pozemku parc. č. KNE 1140/501 ostatná plocha 

o výmere 728 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Košeca, zapísané na LV č. 3447 a č. 1, kupujúcemu Bc. Janka 

Ďuranová, Školská ulica 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 za nasledujúcich 

podmienok:  

 

- kúpna cena je stanovená vo výške 10 EUR /m2 

 
Odôvodnenie osobitného zreteľa:  

Predmetné pozemky obec desiatky rokov nevyužíva, slúžia ako zelená plocha, o ktorú sa stará 

žiadateľka. Tieto pozemky priamo susedia z obidvoch strán s pozemkom žiadateľky, ktorá má záujem 

ich využívať ako zelené plochy.  Vzhľadom na tvar a výmeru tieto pozemky nie sú využiteľné ako 

stavebné pozemky. Pozemky ako také vzhľadom na ich výmeru, polohu a tvar majú význam len pre 

žiadateľku ako vlastníčku susediaceho pozemku, ktorá by kúpou pozemkov dosiahla celistvosť 

a zarovnanie s pozemkom, ktorý má vo vlastníctve. 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                            starosta 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 15.06.2022 
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