
OBEC  KANIANKA 
                                                                       

 

  
 

   

SNP 583/1, 972 17  Kanianka             web: www.kanianka.sk                                      Tel.:   046/5400615 

IČO:   518239                                                  mail: ocu.kanianka@stonline. sk                        Fax:   046/5400621    

DIČ:   2021160361 

Obec Kanianka zverejňuje zámer prevodu obecného majetku 

nasledovne: 

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

osobitného zreteľa  zámer odpredaja novovytvorenej  parc. č. 1674/774 – zast. pl. v k.ú. 

Kanianka o výmere   100 m
2
, pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Pavla Páleša  trvale bytom 

Májová 434/6, 972 17 Kanianka.  Dôvodom je žiadosť kupujúceho  o odkúpenie obecnej 

parcely, ktorá bezprostredne susedí s parcelou v jeho vlastníctve (táto je dlhodobo využívaná 

ako predzáhradka v oplotenom areáli rodinného domu).  

 

2. V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí    zámer prevodu 

vlastníctva obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu 

zabezpečenia prístupu k rodinnému domu medzi obcou Kanianka a Blaženou Jokelovou, 

bytom Stará cesta 138/9, Kanianka.  Vlastníctvom obce Kanianka sa stanú podiely  

z pôvodných parciel reg. „E“ č. 471/1, orná pôda o výmere 12 m2, 471/2, orná pôda o výmere 

7 m2, 523 orná pôda o výmere 9 m2, 1755/1, trávnatý porast o výmere 270 m2   v k.ú. 

Kanianka všetky v podiele 2/8-iny. Vlastníctvom Blaženy Jokelovej sa touto zámenou stane 

časť z pôvodnej parcely reg. „E“ č. 339  v k.ú. Kanianka. 

 

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

osobitného zreteľa  zámer odpredaja obecnej parcely  z  parc. č. 1674/3 – zast. pl. v k.ú. 

Kanianka, pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Otta Čibíka  trvale bytom Pod vinicou 373/7, 

972 17 Kanianka.  Dôvodom je žiadosť kupujúceho  o odkúpenie obecnej parcely, ktorá 

bezprostredne susedí s parcelou v jeho vlastníctve , na ktorom má postavený rodinný dom.   

 

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

osobitného zreteľa  zámer odpredaja obecnej parcely  z  parc. č. 1674/3 – zast. pl. v k.ú. 

Kanianka, pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Jozefa Faziku  trvale bytom Pod vinicou 

370/1, 972 17 Kanianka.  Dôvodom je žiadosť kupujúceho  o odkúpenie obecnej parcely, 

ktorá bezprostredne susedí s parcelou v jeho vlastníctve , na ktorom má postavený rodinný 

dom.   

 
5. V zmysle s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer   prevodu   

obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu 

k rodinnému domu medzi obcou Kanianka a Ing. Vladimírom Belákom, , trvale bytom 

Ondrejova 24/9, 971 01 Prievidza.   Vlastníctvom Ing. Vladimíra Beláka  sa stane parcela reg. 

„C“ č. 178/2 - záhrada, v k.ú. Kanianka o výmere 26 m
2
 , ktorá bola vytvorená na základe GP 

č.170/2014 vyhotoveného firmou Geomap s.r.o. Prievidza z pôvodnej parcely č. 137. 

Vlastníctvom obce Kanianka sa stane  novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/776 -zastavané 

plochy a nádvoria  v k.ú. Kanianka o výmere 26 m
2
, ktorá bola vytvorená na základe GP č. 

240/2014 firmou Geomap s.r.o. Prievidza. 
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