
Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný prevod majetku 
obce v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Obec  Malatíny zverejňuje zámer v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona predať z dôvodu osobitného 
zreteľa : 
 
-  pozemok  v k. ú. Malatíny vedený na LV č. 738, parcela registra E č.115/102 o výmere 423 m2, druh trvalý 
trávny porast,  v prospech Milana Diškanca a manželky  Mgr. Petry Diškancovej rod. Jurisovej, obaja  bytom  
032 15 Malatíny 146, do BSM v 1/1 k celku.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo nevyužíva, 

bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a 

odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. 

Kúpna cena pozemku je  vo výške 16,50 eur za m2 t. j. celková cena je 6979,50 eur. Kúpna cena je stanovená 

ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku. 

 

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený  uznesením  obecného 

zastupiteľstva č. 58/12/06/2017 zo dňa 12.12.2017 

Tento zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 13.12.2017. 

 

 

 

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný prevod majetku 
obce v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Obec  Malatíny zverejňuje zámer v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona predať z dôvodu osobitného 
zreteľa : 
 
-  pozemok  vo vlastníctve Obce Malatíny, k.ú. Malatíny, okres Liptovský Mikuláš, vedený na LV č. 738, parcela 
registra C č. 446/5 o výmere 115 m2, druh trvalý trávny porast,  v prospech Mgr. Libuši Střelcovej,  rod. Střelcovej 
, bytom Harmónia 3316, 900 01 Modra v 1/1 k celku,  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo nevyužíva, 

bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej, ktorá sa o predmetný pozemok  stará a odpredajom 

sa pozemok efektívnejšie využije. 

 

Kúpna cena pozemku je  vo výške  10,00 eur za m2 t. j. celková cena je 1150,00 eur.  Kúpna cena je stanovená 

ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku 

 

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený  uznesením  obecného 

zastupiteľstva č. 59/12/06/2017 zo dňa  12.12.2017 

 

Tento zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 13.12.2017 


