
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Pečovská Nová Ves  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

 

 Obec Pečovská Nová Ves so sídlom Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová 

Ves, IČO: 00327590, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí        

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku obce 

Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

  Po predchádzajúcom schválení zámeru budúceho predaja nehnuteľností vo vlastníctve 

obce Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Františka Novického, 

bytom ul. Prešovská 16, 083 01 Sabinov uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pečovská 

Nová Ves č. 186/2017 zo dňa 8.12.2017 je na programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Pečovská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2018 schvaľovanie predaja parcely 

registra KN-C 902/5, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh pozemku záhrady o výmere 19 m2, ktorá 

vznikla oddelením z pôvodnej parcely registra KN-C 902/1, k. ú. Pečovská Nová Ves, druh 

pozemku záhrada o výmere 150 m2, zapísanej na LV 1116 na základe geometrického plánu     

č. 34/2018 zo dňa 9.5.2018 vypracovaného spoločnosťou GEODUS, s.r.o. Sabinov na 

oddelenie pozemkov p.č. 899, 902/5, overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu 

Sabinov č. G1-239/2018 dňa 21.5.2018 a predaja parcely registra KN-C 899, k.ú. Pečovská 

Nová Ves, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 135 m2, zapísanej na LV 1116 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre Františka Novického, bytom ul. Prešovská 16, 083 01 Sabinov 

za jednotkovú cenu 10,- Eur/m2, pričom celková cena je násobkom celkovej predávanej plochy 

a jednotkovej ceny, t.j. 1 540,- Eur.  

  Cena pozemkov je vyššia ako všeobecná hodnota majetku obce, ktorá je stanovená 

podľa osobitného predpisu - znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov.  

Konkrétna výmera pomerných častí pozemkov bola stanovená geometrickým 

zameraním pozemkov a následným vyhotovením geometrického plánu.  

 Predaj bude realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

 Osobitný zreteľ je daný tým, že  budúce prevádzané parcely sa nachádzajú v susedstve 

parcely registra KN-C 900 a 909, k. ú. Pečovská Nová Ves a rodinného domu na ul. Školskej 

č. 431 v Pečovskej Novej Vsi vo vlastníctve Františka Novického a cez uvedené parcely si 

mieni zabezpečiť prístup k pozemkom a rodinnému domu z ul. Školskej. 

 Nadobúdateľ pozemku nie je osobou uvedenou v § 9a ods.  6 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Budúci kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého 

posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predávaných pozemkov, ich geometrickým 

zameraním a náhradu poplatkov spojených so zápisom vlastníckych vzťahov do katastra 

nehnuteľností.   

  

 

V Pečovskej Novej Vsi, 30. 5. 2018 

 

 

 

 

           PhDr. Jaroslav Dujava  

                   starosta obce 


