
Zverejnenie zámeru  výmeny a predaja  nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje 

prípad  hodný osobitného zreteľa. 

 

Obec Zbehy 

So sídlom : Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy 

IČO : 00308 668 

Zastúpená starostom obce : Ing. Adamom Žákovičom 

Zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení  a 

 Uznesením OZ Zbehy č.33/2022  zo dňa  13.12.2022 

                                                        

                                                                               z á m e r  

 

výmeny časti novovytvorenej parcely reg. „C“, parc.č. 814/20, zastavaná plocha o výmere 205m2  k.ú. 

Zbehy vo vlastníctve Obce Zbehy za parcelu reg.“C“ parc.č. 3337/16, ostatná plocha o výmere 73m2 

vo vlastníctve žiadateľov manž. Mendelových a predaj zostávajúcej časti pozemku z parcely č.814/20 

zodpovedajúcej rozdielu plochy – výmeru 132m2  do osobného  vlastníctva žiadateľom Mendelovým, 

bytom Zbehy 184, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu určenú znaleckým posudkom 

všeobecnej hodnoty predmetu prevodu. 

 

                                                                              

 

Uvedený  pozemok  - parcela č.814/20 reg.“C“ o výmere 205m2 vznikla geometrickým plánom 

č.2/2016 , dňa 9.2.2016 Autorizovaným geodetom a kartografom  Ing. Vierou Púchovskou, 

odčlenením z parcely reg. „E“ 814/2  TTP o celkovej výmere 822 m2 vedenej v LV č. 277 a z parcely  

reg. „E“ parc.č. 241  TTP o celkovej  výmere 33 m2 vedenej v LV č.2514  vo vlastníctve Obce Zbehy   a 

nachádza sa pred  rodinným  domu  súp.č.184,ktorý majitelia v takom stave nadobudli - oplotený 

a dlhodobo užívaný ako predzáhradka a vstupná plocha k rodinnému domu. 

Kupujúci nie sú fyzickou  osobou  podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke  obce: www.zbehy.sk. 

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva :   február  2023 

 

 

 

Deň zverejnenia : 15.12.2022 

 

 

                                                                                     Ing. Adam Žákovič                                                                                    

                                                                                        Starosta obce 

 


