
ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU, ODPREDAJA, ALEBO INÉHO 

VYUŽITIA OBECNÉHO MAJETKU 

 

Obec Kanianka zverejňuje:  
 

1. v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod 

vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z 

dôvodu majetkoprávneho vysporiadania užívaného pozemku bezprostredne 

susediaceho s pozemkom vo vlastníctve budúceho kupujúceho medzi obcou Kanianka 

a Ľubomírom Kováčom,  trvale bytom Pionierov 61/7, Kanianka, za účelom riešenia 

vjazdov na súkromné pozemky. Jedná sa o časti z obecnej parcely reg. "C" č.1674/3 – 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kanianka a to:  

novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 1674/800 - zastavaná plocha  o výmere 41 m
2
 , 

v celosti, na základe GP č. 18/2018 zo dňa 12.2.2018, vypracovaného spoločnosťou 

GEO-ing s.r.o. Šumperská 60, 971 01 Prievidza,  

novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 1674/801- zastavaná plocha  o výmere 71 m
2
 , 

v podiele ½  na základe GP č. 28/2018 zo dňa 5.3.2018, vypracovaného spoločnosťou 

GEO-ing s.r.o. Šumperská 60, 971 01 Prievidza, obidve parcely za cenu 26,- €/m2.  

Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. Zároveň 

splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša k prípadným 

opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred zápisom 

tejto zmluvy. 

 

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

vlastníctva obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu 

zámeny bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúceho 

zamieňajúceho  Bc. Antona Vážana, trvale bytom 972 17 Kanianka a   obcou 

Kanianka.   

Do majetku obce Kanianka  prejde parc. reg. „E“ č. 1839 – orná pôda o výmere 378 m
2
 

v podiele ¼., parc. reg. „E“ č. 1835 – orná pôda o výmere 220 m
2
 v podiele 5/8,   parc. reg. 

„E“ č. 432– orná pôda o výmere 28 m
2
 v podiele 5/120, parc. reg. „E“ č. 433/2 – orná pôda o 

výmere 3 m
2
 v podiele 5/120 a parc. reg. „E“ č. 433/1 – orná pôda o výmere 3 m

2
 v podiele 

10/240, všetky v k.ú. Kanianka.   Do majetku pána Bc. Antona Vážana,  trvale bytom  972 17 

Kanianka , prejdú časti  pozemku parc. reg. „E“ č. 1674/3 – zastavané plochy a nádvoria 

v k.ú. Kanianka,  ktoré sú vo vlastníctve obce Kanianka a to:  

novovytvorená parcelu reg. „C“ č. 1674/801- zastavaná plocha  o výmere 71 m
2
 , v podiele ½ 

na základe GP č. 28/2018 zo dňa 5.3.2018,  vypracovaného spoločnosťou GEO-ing s.r.o. 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza,  

novovytvorená parcelu reg. „C“ č. 1674/797 - zastavaná plocha  o výmere 7 m
2
 , v celosti, na 

základe GP č. 102/2017 zo dňa 18.9.2017, vypracovaného spoločnosťou GEOSLUŽBA 

PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A,   971 01 Prievidza.  



Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša 

k prípadným opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred 

zápisom tejto zmluvy. 

 

 

3. výkup parciel reg. „E“ v k.ú. Kanianka od pôvodných vlastníkov do vlastníctva obce 

Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov v lokalite vedľa štátnej cesty 

č. III/51825 smerom na Lazany, v zmysle uznesenia OZ č. 382/2013   v sume 1 €/m
2 

nasledovne: 

parc. reg. E  č. 448 - orná pôda o celkovej výmere 32 m
2
 podiel 1/6-ina ;  parc. reg. E  

č. 449 – orná pôda o celkovej výmere 13 m
2
 podiel 1/6-ina;  všetky v k.ú Kanianka od: 

Marty Ličkovej, rod. Mikulovej, trvale bytom Jasenovo č. 59 , 038 22 Slovenské 

Pravno 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá 

kupujúci.   

Všetky náklady súvisiace s kúpou pozemkov hradí obec Kanianka. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša 

k prípadným opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred 

zápisom tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Vyvesené: 16.3.2018 

Zvesené:  


