
 

 

OBEC   OKOLIČNÁ   NA   OSTROVE 

 946 13  Okoličná na Ostrove, Hlavná  68 

                  

 

 
Oznámenie 

zámeru na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Okoličná na 
Ostrove 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

 
Obec Okoličná na Ostrove uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove 

číslo 16/2021 zo dňa 7.5.2021, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer obce na predaj 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

1. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je nehnuteľný majetok vo 
vlastníctve Obce Okoličná na Ostrove: 
- p.č. 837/8 o výmere 453 m2, záhrada - zvyšujúca časť pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 

837/8 o výmere 899 m2, záhrada,  vedenej na LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo 
vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 1/1 k celku, 

- novovytvorená parcela registra „C“  p.č. 837/30 o výmere 446 m2, záhrada, vytvorená 
z časti pôvodnej parcely registra „C“ p.č. 837/8 o výmere 899 m2, záhrada,  vedenej na 
LV č. 905 v k.ú. Okoličná na Ostrove vo vlastníctve obce Okoličná na Ostrove v podiele 
1/1 k celku,  

podľa geometrického plánu číslo 43 280 550-41/2021 zo dňa 25.05.2021 vyhotoviteľa 
KATASTER PLUS, ICO 43 208 550, 946 39 Iža 332, overeným pod číslom xx/xxx dňa 
xx.xx.2021, 
v podiele 1/1 k celku. 

2. Spôsob prevodu vlastníctva a zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 16/2021 zo 
dňa 7.5.2021, nakoľko predávaný pozemok leží pri pozemkoch vlastníkov a užívateľov 
susedných nehnuteľností: 

- vedených na LV č. 1975 v k.ú. Okoličná na Ostrove v bezpodielovom spoluvlastníctve 
kupujúcich manželov Tibor Magyarics a Alžbeta Magyricsová v podiele 1/1 k celku , 

- vedených na LV  č.672 v k.ú. Okoličná na Ostrove v podielovom spoluvlastníctve 
kupujúcej Mária Ballová v podiele 4/6 k celku, a v jej užívaní, 

a obec k nemu nemá priamy prístup a jedná sa o  prebytočný majetok obce, ktorý majetok 
obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie 
svojich úloh. 

 
V Okoličnej na Ostrove dňa 7.6.2021 
 

 
               Ing. Iveta Feketeová 
                   starostka obce 
                                                                                                                          v.r. 



 


