
 

 

    OBEC SEČ, Obecný úrad Seč 133,  
    972 26 Seč                        

___________________________________________________________________________ 
 

 
           Zastúpená starostom obce: Antonom Vreckom 

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Seči č. 12/2022 zo dňa 

31.03.2022                                                                                                                                                                                                

zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu 

osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Seč, a to nasledovný 

novovytvorený pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 1036/4 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere          

119 m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „C“ par. č. 1036/1  na  základe GP č. 

48185655-207/2020 vyhotovený Patricius Sova – GEOSKTEAM a úradne overený Okresným 

úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 10.01. 2022 č. 1382/2020 Ing. Júliou Bartošovou na 

majetkoprávne vysporiadanie a rozdelenie pozemkov, záujemcom  o prevod: 

Ján  Podstránsky, Seč 159 ,972 26 Seč zámenou za  

-KN-C p.č.164,  v podiele 10/20 z celkovej výmery 158m2 , druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie ,čo činí 79m2 

-KN-C p.č.166/2  v podiele 720/9720 z celkovej výmery 25m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, čo činí 1,85m2 

-KN-C p.č.1/1 v podiele 960/27648 z celkovej výmery 98m2 ,druh pozemku TTP, čo činí 

3,40m2 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva parcely 

-KN-C p.č.164,  v podiele 10/20 z celkovej výmery 158m2 , druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie ,čo činí 79m2 

-KN-C p.č.166/2  v podiele 720/9720 z celkovej výmery 25m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, čo činí 1,85m2 

-KN-C p.č.1/1 v podiele 960/27648 z celkovej výmery 98m2 ,druh pozemku TTP, čo činí 

3,40m2 

Zameniteľ a nadobúdateľ p. Ján Podstránsky  nadobudne do vlastníctva novovytvorenú parcelu 

registra C  par. č. 1036/4 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere          119 m² 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorený pozemok s par. 

číslom 1036/4 je obmedzený  prístup,  uvedený pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. č. 

900/3 a 897 vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok sa zamieňa 

vlastníkovi rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim 



umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom v jeho 

spoluvlastníctve. 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva 

-KN-C p.č.164,  v podiele 10/20 z celkovej výmery 158m2 , druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie ,čo činí 79m2 

-KN-C p.č.166/2  v podiele 720/9720 z celkovej výmery 25m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, čo činí 1,85m2 

-KN-C p.č.1/1 v podiele 960/27648 z celkovej výmery 98m2 ,druh pozemku TTP, čo činí 

3,40m2 

. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej 

stránke obce: www.obecsec.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  portálu  

www.slovensko.sk .   

 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 

                                                                           .............................. 
                                                                                   Anton Vrecko                               

                                                                                                               starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa : 20.04.2022 

Zvesené dňa   :  
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