
Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného 

zreteľa 
 

Zverejnené dňa 06. 04. 2021 
 

Mesto Námestovo zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta ako prípad  hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov uzatvorením zámennej zmluvy :   

 

Predmet : zámena novovytvorenej C-KN parcely č. 164/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

27 m2, ktorá parcela vznikla na základe geometrického plánu č. 17883369-027/2021 vypracovaného 

spol. Jozef Kupčulák- GEODET  dňa 23. 03. 2021 odčlenením z pôvodnej C-KN parcely č. 164/1 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4611 m2, ktorá parcela je zap. na LV č. 1399 na mesto Námestovo 

v celosti za nehnuteľnosť:  

- spoluvlastnícky podiel na pozemkoch - novovytvorená C-KN parcela č. 1044/8 ostatné plochy 

o výmere 9 m2 a novovytvorená C-KN parcela č. 1045/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  22 

m2, ktoré parcely vznikli na základe geometrického plánu č. 17883369-027/2021 vypracovaného spol. 

Jozef Kupčulák- GEODET  dňa 23. 03. 2021, odčlenením z pôvodnej E-KN parcely č. 10455/3  

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, ktorá parcela je zapísaná na LV č. 3598 pod B4 a pod B5 

na zamieňajúcu 1./ spolu v 6/8 –ín účasti a pod B3 na zamieňajúcu 2./ v 1/8 –ine účasti; 

 

Zamieňajúca : 1./ doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., rod. Nodžáková, nar...................., bytom 

Bagarova 6104/26, 036 01Martin-Podháj, SR 

 

Zamieňajúca : 2./ Tatiana Berešová, rod. Nodžáková, nar. ........................, bytom Breza 327, 029 53 

Breza, SR  

 

Účel  :   vzájomné vysporiadanie nehnuteľností 

 

Cena :  bez finančného vyrovnania 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zámenou pozemkov dôjde k vzájomnému vysporiadaniu pozemkov 

medzi Mestom Námestovo a žiadateľkami, pri ktorom Mesto Námestovo nadobudne do vlastníctva časť 

pozemku, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia a žiadateľky nadobudnú do vlastníctva 

pozemok, ktorý už viac ako 60 rokov spolu so svojimi právnymi predchodcami užívajú, a na ktorom sa 

nachádza časť ich oplotenia.    

 

 

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou 

zámennej zmluvy, bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva  v Námestove dňa  21. 04. 

2021. 

 

V Námestove dňa  06. 04. 2021 

 

 

 

 
                                                                                      M i l a n   H u b í k   

                                                                                         primátor mesta 
 

 


