
Zámer obce Veľká Ida previesť vlastníctvo majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

 
 

Obec Veľká Ida v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Veľká Ida č. 

114/2020 zo dňa 29.10.2020 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce: 

 

 

  

1. Novovytvorenej parcely parcelné číslo KN-C 3468/15 o výmere 310 m2, druh 

pozemku zastavené plochy, ktorá vzniká odčlenením z pozemku parc.č. KN -E 3468 

o výmere 1863 m2, evidovanom na liste vlastníctva č. 6745, druh pozemku ostatné 

plocha, katastrálne územie Veľká Ida, Obec Veľká Ida, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

obce Veľká Ida, a to na základe geometrického plánu na oddelenie a majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku p.č. 3468/15, vyhotoveným vyhotoviteľom Ladislav Urbán, 

Perín 177, 044 74 Perín-Chym, IČO: 31274528 z 14.09.2020, autorizačne overeným 

dňa 16.09.2020, úradne overeným dňa  18.09.2020 pod č. 1310/2020 ( ďalej len 

„Geometrický plán na usporiadanie pozemku p.č. 3468/15“)  

 

na 

 

Magdalénu Kušnírovú, Veľká Ida 182, 044 55 Veľká Ida 

 

 

( ďalej len „žiadateľka“)  

 

 

spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j.  

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona SNR 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. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vysporiadaní a zosúladení majetkovoprávneho 

a faktického stavu na časti novovytvoreného pozemku parcelné číslo KN-C 3468/15 o výmere 

310 m2 vzniknutého odčlenením z pozemku parc.č. KN -E 3468 o výmere 1863 m2, ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve obce Veľká Ida. Prevodom novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 

3468/15  na žiadateľku sa má zosúladiť faktický stav so stavom právnym, spočívajúci 

v dlhodobom osobnom užívaní a udržiavaní časti novovytvoreného pozemku Žiadateľkou. 

 

 

 

 

 
....................................................... 

Starosta obce Veľká Ida 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a web sídle obce dňa 4.11.2020. 


