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Zámer dispozície s nehnuteľným majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len 

„Obec“) týmto  

 

zverejňuje zámer predaja 

 

nehnuteľného majetku v k.ú. Hranovnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

1. pozemky KN-C 5739/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 

35 m2, KN-C 5739/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 9 

m2, KN-C 5739/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 3 m2, 

ktoré boli odčlenené od pozemku KN-E 5739/3, a ktoré boli vytvorené geometrický 

plánom č. 14281601-84/2022 zo dňa 12.7.2022, ktorý bol úradne overený dňa 25.7.2022 

pod č. G1-720/2022, 

2. pozemok KN-C 5739/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 

57 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku KN-E 5739/3, a ktorý bol vytvorený 

geometrický plánom č. 64/2021 zo dňa 18.10.2021, ktorý bol úradne overený dňa 

23.11.2021 pod č. G1-1087/2021, 

3. pozemky KN-C 135, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 104 

m2, KN-C 136, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 79 m2. 

 

 

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len 

„Obec“) týmto  

 

zverejňuje zámer zámeny 

 

nehnuteľného majetku v k.ú. Hranovnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

 

Obec Hranovnica nadobudne vlastníctvo nasledovných pozemkov: 

- KN-C 5729/1, diel 4, výmera pozemku: 363 m2 - vytvorený GP 83/19, 

- KN-C 5729/17, výmera pozemku: 35 m2 - vytvorený GP 83/19, 

- KN-C 5729/22, výmera pozemku: 258 m2 - vytvorený GP 19/22, 

- KN-C 5729/23, výmera pozemku: 50 m2 - vytvorený GP 19/22, 

zámenou za pozemky 

- KN-C 5723/3, výmera pozemku: 96 m2 - vytvorený GP 19/22, 



- KN-C 5729/20, výmera pozemku: 21 m2 - vytvorený GP 19/22, 

- KN-C 5729/21, výmera pozemku: 100 m2 - vytvorený GP 19/22, 

- KN-C 5729/14, výmera pozemku: 12 m2, 

- KN-C 5761/12, výmera pozemku: 477 m2. 

 

 

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len 

„Obec“) týmto  

 

zverejňuje zámer nájmu 

 

nehnuteľného majetku v k.ú. Hranovnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

- KN-C 5716/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku: 514 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Vladimír Horváth, v.r. 

            starosta obce  

 

 

 

 

Zverejnené dňa: 28.7.2022                                              

 


