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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 predaj 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: 

1./  novovzniknutá parcela č. 155/1 vo výmere 355 m2 – trvalý trávny porast v cene 152,65 €.
V starom stave ide o parcelu registra E KN Vyšná Rybnica č.604/101 vo výmere 447 m2 – ostatné 
plochy, evidovaná na LV č.322, vo vlastníctve obce Vyšná Rybnica. Vyhotoveným geometrickým 
plánom č. 10718966-9/2018 zo dňa 8.6.2018, zhotoviteľ: Ing. Bc. Richard Jasovský, bola parcela 
604/101 rozdelená na nový stav: p.č. 604/101 vo výmere 92 m2 – ostatné plochy  a  parcelu č. 155/1 
vo výmere 355 m2 ako trvalý trávny porast, ktorá tvorí predmet predaja. Kupujúcim je p. Andrej 
Peťo, nar. …..............., trvale bytom Vyšná Rybnica č.139.

Dôvod  hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že parcela sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve s nehnuteľnosťou vyššie uvedenej vlastníčky,ktorej rodina to v minulosti užívala v 
domnení, že patria im. Obec s kúpou súhlasí, keďže poloha a výmera uvedenej nehnuteľnosti nie je 
pre obec inak využiteľná.

Žiadosť o odpredaj pozemku bola predmetom rokovania OZ vo Vyšnej Rybnici dňa 21.6.2018.

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, 27.06.2018                             …......................................

                                                                                      František Gejguš, starosta obce


