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ZVEREJNENIE   PRENÁJMU, ODPREDAJA, ZÁMENY, ALEBO 

INÉHO VYUŽITIA OBECNÉHO MAJETKU 

 

Obec Kanianka zverejňuje:  
 

Odpredaj: 
 

 

podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. odpredaj  

nehnuteľností  pozemok   parc. CKN č.  1860/6 – trvalý trávny porast o výmere  81 m2 a 

pozemok parc.  CKN č. 1674/815 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  ktorá je  

vytvorená z pôvodnej parcely CKN č. 1674/3 , obe zapísané na LV obce Kanianka č.  1, Okres 

Prievidza, Obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka. Novovytvorená parcela 1674/815 

podľa GP  č. 14/2020 zo dňa 3.2.2020, vyhotoveným oprávneným geodetom Ing. Eva Junasová, 

GEOMAP Prievidza, J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO 46896180. Obe parcely sa 

prevádzajú v prospech Jaroslav Hodás, rod. Hodás, a manželka  Erika, rod. Komošová, obaja 

trvalý pobyt Kanianka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to vybudovania prístupu 

k rodinnému domu v ich vlastníctve za kúpnu cenu vo výške  23,- €/m2. Celková kúpna cena je 

2.599,- €. Poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 

Zámer odpredaja: 
 

 

podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zámer odpredaja 

nehnuteľnosti pozemok  parc. CKN č.  225 – zastavaná plocha o výmere  102 m2,  ktorá je  

zapísaná na LV obce Kanianka č. 1, Okres Prievidza, Obec Kanianka, katastrálne územie 

Kanianka, v prospech Radoslav Hepner, rod. Hepner a manž. Lenka Hepnerová rod. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a to, že parcela susedí s parcelou v jeho vlastníctve za kúpnu cenu 

vo výške     ....... €/m2 

Prenájom: 

 
v zmysle  § 9a ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce 

schváleného uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 náväzne na uznesenie OZ č. 459/2018  

prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kanianka, nebytového  priestoru, 

nachádzajúceho  sa v podstavanej časti technického podlažia bytového domu U-1 v Kanianke 

na Ul. Školská č. 589, vchod č. 7, zadný vstup (vnútroblok) pôvodný priestor sušiarne a rezervy 

BF v Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej výmere 32,13 m2  parcela CKN č. 1674/313, 

zapísanej na LV č. 1098, (bývalá posiľňovňa) za cenu ........................,- € v prospech 

......................... na dobu určitú od 1.3. 2020 do 28.2.2023. 

 

 

 

v zmysle  § 9a ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce 

schváleného uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 náväzne na uznesenia OZ č. 189/2019 

– 192/2019 prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kanianka, 

nebytového  priestoru, nachádzajúceho  sa na  prízemí obytnej budovy s.č.  593, postavenej na 

parcele CKN č.  1674/323 na ul. Bojnická cesta, 972 17  Kanianka, zapísanej na LV č. 1064, 
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v rozsahu výmery 13 m2 v k. ú. Kanianka priamym prenájmom za cenu ........................,- € 

v prospech ........................... na dobu určitú od 1.3. 2020 do 28.2.2023.. 

 

 

Zámer prenájmu budov trafostaníc: 
 

zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písmeno  c) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 9  VZN č. 

5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 

5.6.2019 časti nebytového priestoru budovy trafostanice evidovanej na LV č. 1 „P. kot. 

PK3+TS9-IV.st“ súp.                č. 84 evidovaná v registri CKN č. 1674/317,  katastrálne územie 

Kanianka, obec Kanianka, okres Prievidza o celkovej zastavanej výmere 139 m2; z podlahovej  

plochy trafostanice obec prenajme v prospech žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s. so 

sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny 

riaditeľ, výmeru 8,29 m2, pričom výmeru 30 m2 užíva žiadateľ ako oprávnený z pôvodného 

zákona č.79/1957 Zb. § 22 ods.  ako vecné bremeno. Zostatok podlahovej plochy je tvorený 

bývalou regulačnou stanicou plynu a stavebnými konštrukciami. Cena nájmu za výmeru 8,29 

m2 predstavuje sumu 207,25 €/rok, čo predstavuje cenu 25 €/m2/rok. Nájom na dobu neurčitú.  

Schvaľuje vyrovnanie ušlého zisku, (vydanie bezdôvodného obohatenia) za užívanie 

predmetnej nehnuteľnosti na účely prevádzky trafostanice za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2019 vo výške 829,00 € bez DPH,  ktorý nájomca vykoná bezhotovostným prevodom na účet 

prenajímateľa do 14 dní po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy. 

 

 

 

zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písmeno  c) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 9  VZN č. 

5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 

5.6.2019  časti nebytového priestoru budovy trafostanice evidovanej na LV č. 1 „plyn. kot. 

PK2+TS6“ súp. č. 83 evidovaná v registri CKN č. 2038/58, katastrálne územie Kanianka, obec 

Kanianka, okres Prievidza o celkovej zastavanej výmere 130 m2; z podlahovej  plochy 

trafostanice obec prenajme v prospech žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom 

Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, 

výmeru 5,27 m2, pričom výmeru 30 m2 užíva žiadateľ ako oprávnený z pôvodného zákona 

č.79/1957 Zb. § 22 ods. 5, ako vecné bremeno. Zostatok podlahovej plochy je tvorený bývalou 

regulačnou stanicou plynu a stavebnými konštrukciami. Cena nájmu za výmeru 5,27 m2  

predstavuje sumu 131,75 €/rok, čo predstavuje cenu 25 €/m2/rok. Nájom na dobu neurčitú. 

 

Schvaľuje vyrovnanie ušlého zisku, (vydanie bezdôvodného obohatenia) za užívanie 

predmetnej nehnuteľnosti na účely prevádzky trafostanice za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2019 vo výške 527,00 € bez DPH,  ktorý nájomca vykoná bezhotovostným prevodom na účet 

prenajímateľa           do 14 dni po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy. 

 

 

Zámer prevodu pozemkov pod trafostanicami 
 

zámer prevodu majetku obce (nižšie špecifikované pozemky  pod trafostanicami, ktoré sú 

majetkom žiadateľa) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  

č. 138/199Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku č. 6, odstavec 13 

písm. e) VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ                 

č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, na Stredoslovenskú distribučnú, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 
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2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ IČO: 

36 442 151, DIČ: 2022187453,   

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú dlhodobo 

zastavané technologickými stavbami žiadateľa, ktorými ako prevádzkovateľ zabezpečuje 

dodávku elektrickej energie pre odberateľov obce Kanianka. Schvaľuje sumu za predaj 

(jedného metra štvorcového) vo výške 25 €/m2 za pozemky uvedené pod písmenami D až I. 

 

Schvaľuje právo spätnej kúpy v prospech obce Kanianka v zmysle Občianskeho zákonníka, 

vzťahujúce sa na pozemky, ktoré sú predmetom predaja a predkupné právo na objekty,  stojace 

na pozemkoch, ktoré sú v danom čase majetkom žiadateľa, spoločnosť Stredoslovenská 

distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek 

Štrpka, generálny riaditeľ a to pre prípad, že by sa budúci vlastník pozemkov rozhodol 

v budúcnosti predmetné nehnuteľnosti predať. Objekty trafostaníc, ktoré sú umiestnené na 

predmetných pozemkoch, budú obci Kanianka prednostne ponúknuté na odpredaj za cenu 

určenú znaleckým posudkom vypracovaným odborne spôsobilou osobou. Právo spätnej kúpy a 

predkupné právo obce Kanianka, bude súčasťou zmluvy o odpredaji pozemkov a bude uvedené 

v LV.  

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 2033/107, výmera 61 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okres. Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú.  Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica  TS 1333/ts/kanianka _ibv.  

(LV pre stavbu, nie je založený. Pred realizáciou predaja pozemku, kupujúci preukáže 

vlastnícke právo k stavbe na pozemku.) Predaj pozemku sa uskutoční za sumu 1525,00 € bez 

DPH. 

 

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/316, výmera 48 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/978, 

prináležiaca k bytovému domu s.č. 595, na ul. Nová v Kanianke vo vlastníctve žiadateľa  

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, evidovaná na LV č.1740,  

súpisné číslo 595, okres Prievidza ,obec Kanianka, k.ú. Kanianka za sumu 1200,00 € bez DPH. 

 

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/518, výmera 7 m2, druh pozemku, zastavané 

plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, cez ktorý je zabezpečený prístup k existujúcej trafostanici TS 

1333/ts/973, vo vlastníctve žiadateľa  Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina, evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 377, okres Prievidza ,obec Kanianka, 

k.ú. Kanianka za sumu 175,00 € bez DPH. 

 

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/402, výmera 172 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/974,  

vo vlastníctve žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 

evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 582, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka                     

za sumu 4300,00 € bez DPH. 

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 47/4, výmera 37 m2, druh pozemku, zastavané 

plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/972, vo vlastníctve 
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žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, evidovaná na LV 

č.1740,  súpisné číslo 25, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka za sumu 925,00 € bez 

DPH. 

 

zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/314, výmera 53 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/977 vo 

vlastníctve žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 

evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 589, na ul. Školská  okres Prievidza, obec Kanianka,  

k.ú. Kanianka za sumu 1325,00 € bez DPH. 

 

Vecné bremeno: 
 

zámer odplatného zriadenia vecného bremena v prospech budúceho oprávneného 

Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, na parcelách CKN č. 

2038/1 a 1674/2, obe zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Kanianka, okres 

Prievidza, obec Kanianka, k.ú Kanianka v predpokladanej výmere 273 m2 z dôvodu realizácie 

stavby „10552-Bojnice-Dubnmica- Zahustenie DTS a NNK IBV Obora II.“ v súlade 

s predchádzajúcim súhlasom obce Kanianka k u vedenej výstavbe a to v zmysle čl. 14 VZN 

obce Kanianka č. 5/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Kanianka, za sumu 5 €/m2 , 

čo je jednorázová odplata za vecné bremeno 

 

  

 

zámer odplatného zriadenia vecného bremena v prospech budúceho oprávneného 

Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, na parcelách CKN č. 

1542/6, 1060/1, 1060/4, 2769 všetky vo vlastníctve obce Kanianka, okres Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú Kanianka vo výmere 191 m2 z dôvodu realizácie stavby „Kanianka – pri ihrisku. 

Rozšírenie NNK pre 3 RD Špeťko“ v zmysle GP č. 1/2016 vypracovaného GEOmark s.r.o. G. 

Švéniho, 971 01 Prievidza zo dňa 13.1.2016 v súlade s predchádzajúcim súhlasom obce 

Kanianka k u vedenej výstavbe a to v zmysle čl. 14 VZN obce Kanianka č. 5/2019 – Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Kanianka, za sumu 5 €/m2 , čo je jednorázová odplata za vecné 

bremeno v celkovej sume 955,- € 

 

 

 

 

V Kanianke, dňa 10.2.2020 

 

Vyvesené dňa: 11.2.2020 

Zvesené dňa:   


