
ZVEREJNENIE ZÁMERU 

 

prevodu vlastníckeho práva formou zámennej zmluvy nižšie identifikovaného majetku 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obec Bacúch v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu vlastníckeho práva formou 

zámennej zmluvy uzavretej v zmysle ust. § 611 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka do 

výlučného vlastníctva  žiadateľa. 

Žiadateľom je: 

Meno :  PaedDr. Zlatica Kánová 

Bytom:   Na Poľan 465, 976 64 Bacúch 

a to tak, že: 

 
Zamieňajúci 1/ 

 

PaedDr. Zlatica Kánová,  bytom Na Poľan 465, 976 64 Bacúch ako výlučný vlastník   zamieňa pozemok – 

parcela registra KN-E parc. č. 619, trvalý trávny porast, o výmere 147 m2 (časť miestnej komunikácie 

ulica Lúčka), vo veľkosti podielu 49/100 k celku, právny vzťah ku ktorej je evidovaný na LV č. 831, 

katastrálne územie Bacúch, obec Bacúch, okres Brezno, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym 

odborom,  

 

Zamieňajúci 2/ 

 

Obec Bacúch, so sídlom Hlavná 279/43, 976 65 Bacúch, IČO: 31 32 54 ako výlučný vlastník zamieňa vo 

veľkosti podielu 1/1 k celku: 

 

a) pozemok – novovytvorená parcela registra KN-C parc. č. 293/2, zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 7 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra KN-E parc.  č. 2824/1, ostatná plocha, 

o pôvodnej výmere 7828 m2 a od parcely registra KN-C parc. č. 1154, zastavaná plocha a nádvorie, 

o pôvodnej výmere 991 m2, právny vzťah ku ktorým je zapísaný na LV č. 802, katastrálne územie 

Bacúch, obec Bacúch, okres Brezno, vedeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, 

a to na základe Geometrického plánu č. 50855719-193/2022 vyhotovenom Ing. Jánom Fusekom – 

geodetické práce, miesto podnikania SNP 658/130, 977 01 Polomka, IČO: 50 855 719 zo dňa 

26.10.2022, úradne overeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 12.01.2023 

pod číslom G1-955/22,  

 

b) pozemok – novovytvorená parcela registra KN-C parc. č. 1154/2, zastavaná plocha a nádvorie, 

o výmere 31 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra KN-C parc.  č. 1154, zastavaná plocha 

a nádvorie, o pôvodnej výmere 991 m2, právny vzťah ku ktorej je zapísaný na LV č. 802, katastrálne 

územie Bacúch, obec Bacúch, okres Brezno, vedeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym 

odborom, a to na základe Geometrického plánu č. 50855719-193/2022 vyhotovenom Ing. Jánom 

Fusekom – geodetické práce, miesto podnikania SNP 658/130, 977 01 Polomka, IČO: 50 855 719 

zo dňa 26.10.2022, úradne overeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 

12.01.2023 pod číslom G1-955/22,  

s nasledovným zdôvodnením: 



 

dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že  prevodom majetku   obce sa   prispeje k 

účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na 

tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a žiadateľa. Taktiež v tomto prípade nemožno očakávať 

účelnejšie nadobudnutie predmetných nehnuteľností iným subjektom než žiadateľom s ohľadom na 

vlastníctvo susediacich nehnuteľností, ako aj skutočnosť, že forma prevodu zámennou zmluvou 

neumožňuje klasickú súťaž o dosiahnutie čo najvyššej ceny za prevod nehnuteľného majetku obce.  

Geometrický plán č. 50855719-193/2022 vyhotovený Ing. Jánom Fusekom je prílohou tohto zámeru.  

Tento zámer je zverejnený: 

- na úradnej tabuli obce  Bacúch dňa 6.3.2023 

- na webovej stránke obce Bacúch dňa  6.3.2023 

 

- z úradnej tabule obce Bacúch zvesené dňa .................. 

- z webovej stránky obce Bacúch stiahnuté dňa ............. 

 

 

 

       ______________________ 

                     Ing. Michal Chovanec  

                                                                                                                            starosta obce  


