
Zverejnenie zámeru  prevodu obecného majetku 

Obec Kanianka v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa    zverejňuje zámer  prevodu parcely reg. „C“ č. 1793/5 zast. pl. o výmere 

82 m
2
  v k.ú. Kanianka od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo v Banskej Bystrici, so sídlom Nám. 

SNP 19, 975 90 Banská Bystrica,  IČO: 00 179 086, do vlastníctva obce Kanianka, ul. SNP 583/1,  

972 17 Kanianka,  za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnu komunikáciu (  ulice 

Lipovej) v súlade s vypracovaným znaleckým posudkom č. 042/2013 vypracovaným Ing. Pavlom 

Jurkovičom Valaská Belá 593, v celkovej sume 244,36 € 

 

 

Obec Kanianka zverejňuje zámer zámeny obecného majetku 

pripravovanou zmluvou o budúcej zámennej zmluve 

Obec Kanianka je na základe listu vlastníctva č. 2181 vlastníkom pozemku parc. reg. „C“ č.  

2120/1 – trvalý trávnatý porast o výmere  3322 m
2
,   v k. ú. Kanianka. Peter Mokrý a manž. 

Žaneta Mokrá sú vlastníkmi parcely reg. „C“ vedenej na LV č. 2260 v podiele 1/1 v k.ú. 

Kanianka, a to par. č. 2109 trvalý trávnatý porast o výmere 460 m
2
. 

Viola Mokrá je podielovou spoluvlastníčkou parcely reg. „C“  vedenej na LV č. 1975 

v podiele 1/1 v k.ú. Kanianka, a to par. č. 2111 trvalý trávnatý porast o výmere 644 m
2
. 

Peter Mokrý a manž. Žaneta Mokrá a Viola Mokrá sa touto zmluvou zaväzujú, že v prípade 

schválenia v obecnom zastupiteľstve odovzdávajú do vlastníctva obce Kanianka svoje 

vlastnícke podiely z parciel, ktorých sú vlastníkmi na základe uvedenia v článku I. v celosti. 

 Obec Kanianka odovzdáva sa týmto zaväzuje, že v prípade schválenia zámennej zmluvy 

odovzdá do vlastníctva: 

Petra Mokrého a manž. Žanety Mokrej na základe vyhotoveného GP novovytvorenú parcelu 

z pôvodnej parcely reg. „C“ č. 2120/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 460 m
2
.  

Violy Mokrej na základe vyhotoveného GP novovytvorenú parcelu z pôvodnej parcely reg. 

„C“ č. 2120/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 644 m
2
.  

Účastníci zámennej zmluvy sa dohodli, že vzájomná zámena bude bezodplatná. 

 

 

Zverejnenie zámeru  odpredaja obecného majetku 

v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  zámer odpredaja parc. č. 1674/738  v k.ú. Kanianka o výmere 80 m
2
 pre 

vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Vladimíra Kovára, nar.    trvale bytom Lipová 164/14, 972 

17 Kanianka.  Dôvodom je žiadosť kupujúceho  o odkúpenie obecnej parcely pre 

zabezpečenie príjazdu na parcelu v jeho vlastníctve, na ktorej chce realizovať výstavbu 

rodinného domu  



 


