
 

    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. 60/2022 zo dňa  

30.08.2022  

zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou predaja 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 v sume 4€ za m2, a to nasledovný novovytvorený 

pozemok:                                                    

pozemok registra „C“ s par. č. 1932/3 v k.ú. Seč, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 

m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „C“ par. č. 1932/1 na  základe geometrického 

plánu č. 159/2022  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 

Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 27.06.2022, úradné overeným  katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Prievidzi dňa 01.07.2022 č. 756/22, záujemcom  o prevod: 

 Štefan Jurenka, Šulekova 973/14 , 971 01 Prievidza 

   

Uvedený pozemok KN-C par. číslo 1932/3 hraničí s pozemkom KN-C par. číslo 872/1 ,2219, 

ktorý žiadateľ o kúpu dlhodobo udržuje pravidelným kosením. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 1932/3 hraničí s pozemkami KNC par. č. 872/1, 

2219  a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko je tu obmedzený  prístup- svah. 

Odpredajom dôjde k zarovnaniu parcely KN-C 2219 s KNC 872/1 k.ú. Seč.  

Cena za odpredaj je stanovená  vo výške 4,- € za 1 m2, čo činí 524,-€  (131m2 x 4€) 

                                                  

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

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.  

  

 Vyvesené dňa : 19.09.2022  

Zvesené dňa   :                                                             ..............................                                                              
                                                                                   Anton Vrecko                                

                                                                                                              starosta obce    
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