
 

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.78/2021, zo dňa 14. 

októbra 2021 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.78/2021 

Zámer odpredať  

- pozemok parc. č. KNC 157/6 zastavaná plocha o výmere 39 m2 , ktorý vznikol oddelením od 

pôvodného pozemku parc. č. KNE 347/501 ostatná plocha o výmere 8085 m2 a to na základe  

GP č. 47/2021, vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 07.07.2021, nachádzajúci 

sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č.  3447, kupujúcemu Igor Baška, Sadová 209, 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 157/7 zastavaná plocha o výmere 47 m2 , ktorý vznikol oddelením od 

pôvodného pozemku parc. č. KNE 347/501 ostatná plocha o výmere 8085 m2 a to na základe  

GP č. 47/2021, vyhotoveným Ing. Igorom Ďuríkom, Košeca, zo dňa 07.07.2021, nachádzajúci 

sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č.  3447, kupujúcemu Marek Malacha, Športovcov 80, 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 3,50 € /m2 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:   

Jedná sa o malé výmery pozemkov, ktoré priamo vedú ako prístupová komunikácia 

k nehnuteľnostiam kupujúcich a na ktorých nie je udržiavaný spevnený povrch. Parcely ako také 

môžu byť využité len ako prístupová komunikácia k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich.  

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                            starosta 
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