
 OBEC HNIEZDNE, 065 01  Hniezdne 

 

Obec Hniezdne  

so sídlom Obecný úrad Hniezdne, 065 01  Hniezdne č. 1 zastúpená starostom obce Ing. Viktorom 

Selepom 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na 

základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom č. 125 zo dňa 27.06.2019   

 

z v e r e j ň u j e 

 

zámer zámeny pozemku vo vlastníctve obce Hniezdne  

a to: 

- parcely p. č. KN – C 2128/2 o výmere 5527 m
2
 – druh pozemku ostatná plocha, podľa 

geometrického plánu číslo 5/2019 zo dňa 21.02.2019 vyhotoveného spoločnosťou Zdeno Baláž - 

GEODET, Nová Ľubovňa 364, úradne overeným dňa 01.03.2019 pod číslom G1-96/2019 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom 

na Bohumíla Romaňáka, bytom Hniezdne č. 124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967 

spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a to formou zámeny bez ďalšieho finančného vyrovnania za: 

 
- nehnuteľnosť  zapísanú v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, na liste vlastníctva č. 4949, pre katastrálne územie 

Hniezdne, obec  Hniezdne, okres Stará Ľubovňa a pozemku – parcely registra “C“, parc. č. 2131 – 

trvalé trávne porasty o výmere 5527 m
2
 vo vlastníctve Bohumila Romaňáka, bytom Hniezdne č. 

124, 065 01 Hniezdne, nar. 12.12.1967. 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a 

odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa 

ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so 

zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že uvedené pozemky sú susediace a ich zámenou 

obec získa pozemok vyššej finančnej hodnoty. 

 

 

 

Dátum zverejnenia:  02.07.2019 

 

 

 


