
 Obec Malé Kršteňany, č. 105, 958 03 Malé Kršteňany 

Zverejnenie zámeru 

prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

1) Obec Malé Kršteňany v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia z............ riadneho 

rokovania obecného zastupiteľstva v Malých Kršteňanoch zo dňa .............., schválila 

zverejnenie spôsobu – priamy predaj a zámer previesť nehnuteľnosť nachádzajúcu sa vo 

vlastníctve obce, o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   

2) Predmetom prevodu - priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 321, vedenom na Okresnom úrade Partizánske, 

katastrálny odbor, obec Malé Kršteňany, katastrálne územie: Malé Kršteňany, označený 

ako parcela registra ,,C" parc. č763/41, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 560m2 

spôsob využívania pozemku: 37 

1. p. Marián Urík, rod. Urík, nar.00.00.0000, trvale bytom Malé Kršteňany č. 208 958 03 

Partizánske , občan SR, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-iny 

2. p. Branislav Urík, rod. Urík , nar.: 00.00.0000, trvale bytom Kukučínová 1272/3, 

Bánovce nad Bebravou, občan  SR o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-iny  

3) Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok, ktorý  je predmetom 

predaja je v susedstve pozemku a nehnuteľnosti, ktorú majú vo vlastníctve hore uvedení 

záujemcovia. Dlhé roky sa o tento priestor starajú je to nehnuteľnosť, ktorá je v 

označená ako roklina a nakoľko dom je postavený v kopci, majitelia cez túto roklinu 

dovážajú a využívajú ju na dovoz väčších nákladov, ktoré v priebehu svojho života 

potrebujú na údržbu svojej nehnuteľnosti. Celoročne ju udržujú v poriadku, vykášajú a 

starajú sa o poriadok v jej okolí. Kúpou tejto nehnuteľnosti sa im vyrovná aj línia ich 

pozemku s ostanými nehnuteľnosťami v ich susedstve.  

4) Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená vo výške 2€/1m2 (slovom: dve eura), 

t.j. za kúpnu cenu celkom za 317 m2 spolu vo výške 1120€ (slovom: tisíc stodvadsať 

euro),  

5) Obec Malé Kršteňany, zastúpená starostkou obce Evou Mešinovou, nar.00.00.0000 

so sídlom: č. 105, 958 03 Malé Kršteňany, SR, IČO: 310735, prehlasuje, že kupujúci nie 

je osobou blízkou v zmysle § 9a ods. 6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.malekrstenany.ocu.sk dňa 3. 10. 

2022 

Doba zverejnenia: od 03. 10. 2022 do 17. 10. 2020 vrátane. 

 

V Malých Kršteňanoch, dňa 3. 10. 2022 

          

      Eva Mešinová – starostka obce 

https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=305&idVlastnik=12915440&hash=ODJZytltXAiwA02GSpyc%2Bg%3D%3D
https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladajVlastnikByIdAction.do?selectedOkresKod=305&idVlastnik=12915440&hash=ODJZytltXAiwA02GSpyc%2Bg%3D%3D


         


