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Zámer previesť majetok  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

V zmysle § 9 a ods. 8 , písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb .  „ Zákon o majetku obcí „ 

v platnom znení: predkladáme návrh na prevod majetku Obce Vyšná Rybnica  ako prípad 

osobitného zreteľa , o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

 

Obec Vyšná Rybnica podľa § 9a) ods. 8 , písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce , z dôvodu osobitného zreteľa a  

to nasledovne:  

 

Zámerom je uskutočniť  predaj nehnuteľnosti, medzi Obcou Vyšná Rybnica a 

1. Pavol Geľatič, rod. Geľatič, nar. .........., bytom ................... a manž. Halyna Gelatichova, 

rod. Kucheryava, nar. .......... , bytom Vyšná Rybnica č.30 

- Pozemok registra C KN Vyšná Rybnica, parcela č. 30/2 – záhrada o výmere 141 m2, 

v cene  93,06 €. 

zapísanom  na LV č. 322, ktorého vlastníkom je obec Vyšná Rybnica. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

     Pozemok sa nachádza v intraviláne obce Vyšná Rybnica a pre obec je nevyužiteľný. Žiadateľ sa 

o pozemok riadne stará. Tento pozemok užívali aj predchádzajúci vlastníci (rod.Padová, p.č.30/1) vo 

vedomí, že je to ich pozemok a riadne platili za neho miestnu daň. V roku 2017 došlo ku zmene 

majiteľa priľahlej nehnuteľnosti z rod. Padovej na terajších majiteľov, rod. Geľatičovu. Pozemok je 

bezprostredne priľahlý k parcele registra „C“ č. 30/1, ktorý žiadatelia vlastnia a užívajú. 

 

Zámer  previesť tento majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní  pred schválením prevodu 

obecným zastupiteľstvom  na svojej úradnej tabuli  a na internetovej stránke  obce. Tento zámer  

musí byť zverejnený počas celej doby. 

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce, František Gejguš. 

vo Vyšnej Rybnici, 21.09.2020                           ….....................................                                                                                               

                                                                          František Gejguš, starosta obce                                                               



 

 


