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ZVEREJNENIE ZÁMERU  
previesť majetok  obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení 
o majetku obcí  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Obec Jasenové,  013 19  Jasenové 50,  IČO 00 321 346 

podľa  § 9a, ods. 8, písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí                                                        
v znení neskorších predpisov 

zverejňuje  zámer predať majetok obce, a to : 

v celosti pozemok KN C parcelné číslo 350/9 o výmere 132 m2, druh pozemku: ostatné 
plochy, v katastrálnom území a obci Jasenové, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 
36859010-44/2008 vyhotoveným GEODÉZIA Žilina, a.s., IČO 36859010, dňa 24.09.2008, úradne 
overený Správou katastra Žilina dňa 07.10.2008 pod číslom 1880/08 a vytvorený odčlenením od 
pôvodnej KN E parcely číslo 1885 o výmere 157 m2, druh pozemku : ostatné plochy, zapísanej na 
Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1003 v kat. 
úz. Jasenové, ktorá je v celosti vo vlastníctve Obce Jasenové,  
 

kupujúcim záujemcom :  
Dolinayová Jarmila, rod. Slišková, bytom 013 19  Jasenové 12, v podiele 1/2 
Slišková Eva, rod. Jasenovská, bytom 013 19  Jasenové 12, v podiele ½, 

 

za cenu schválenú obecným zastupiteľstvom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú 
dané tým, že  žiadateľky užívajú pozemok KN C parcelu č. 350/9 od roku 1957, v rokoch 1958 – 
1962 postavili na predmetnom pozemku so súhlasom ONV v Rajci, odbor pre výstavbu, stavbu 
rodinného domu súp. č. 12. Pozemok je oplotený a tvorí súčasť dvora pri rodinnom dome súp. č. 
12, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateliek (každá vlastní podiel ½) a ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 335 vedenom pre katastrálne územie 
Jasenové. Pozemok, na ktorom je postavený dom súp. č. 12 nie je evidovaný na liste vlastníctva, 
právny vzťah k tomuto pozemku nie je usporiadaný. 

 

Lehoty zverejnenia zámeru o predaji majetku obce 

Zverejnenie zámeru obce predať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa: úradná 
tabuľa obce a internetová stránka obce  

 

- Úradná tabuľa obce Jasenové :     od 25.11.2014 do  dňa konania obecného 
zastupiteľstva (12.12.2014 vrátane tohto dňa ) 
 

- Internetová stránka obce   :     od 25.11.2014 do dňa konania obecného 
zastupiteľstva ( vrátane tohto dňa ) 

 
Jasenové, dňa 25. novembra 2014                                                                                             

Valéria Gažúrová                                                                                                                      
starostka Obce Jasenové  

 

 



 

      Zámer predaja majetku obce z dôvodov hodných  osobitného zreteľa    podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb.                                     strana 2 

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v p znení neskorších predpisov :  

 

- úradná tabuľa obce od  25.11.2014  do 12.12.2014 

- internetová stránka obce od 25.11.2014 do 12.12.2014 

 

       


