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ZVEREJNENIE ZÁMERU 
 

 

Prevod majetku obce spôsobom zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

 

1. Obec Stretava so sídlom Obecný úrad Stretava, č. 12, 072 13 Palín, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Uznesenia OZ v Stretave č. 62 zo dňa 24.09.2020 zverejňuje zámer prevodu majetku obce 

- pozemkov obce Stretava spôsobom zámennou zmluvou,  a to:  parc. registra „C“KN  č. 

8 záhrad vo výmere 60m2,  parc.č . 11/2 záhrada o výmere 1359 m2 a parc. č. 12/2 záhrada 

o výmere 452 m2 vedené na  LV č. 702 obce Stretava, k.ú. Stretava za pozemky vo 

vlastníctve Terézii Borekovej, bytom Stretava č. 109,  072 13  p. Palín  a to parc. registra 

„E“ , parc. č. 1259/265 trvalý trávny porast vo výmere 25 083 m2 zapísaná pod B3 v 

podiele 40/1001, pod B4 v podiele 10/1001 vedenej na LV č. 901 a parc. registra „E“ , 

parc. č. 931 orná pôda vo výmere 2918 m
2
 v podiele 6/28  vedenej na LV č. 297  z 

dôvodu osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Stretave 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

2. Predmetom prevodu – zámeny  je nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Stretava a to 

LV č. 702 obce Stretava, k.ú. Stretava, Okres Michalovce, a to parc. registra „C“ , par. č. 

8 záhrady  vo výmere 60 m2, parc. č. 11/2 záhrady vo výmere 1359 m2, parc. č. 12/2 

záhrady vo výmere 452 m
2
 v podiele 1/1 ( v celosti ) za pozemky vo vlastníctve Terézie 

Borekovej: LV č. 991 obce Stretava, k.ú. Stretava, Okres Michalovce, a to parc. registra 

„E“, parc. č. 1259/265 trvalý trávny porast vo výmere 25 083 m
2
 zapísaná pod B3 v 

podiele 40/1001, pod B4 v podiele 10/1001, LV č. 297 obce Stretava, k.ú. Stretava, Okres 

Michalovce, a to parc. registra „E“ , parc. č. 931 orná pôda vo výmere 2918 m
2 

v podiele 

6/28  v uvedených podieloch z dôvodu osobitného zreteľa bez doplatenia rozdielu vo 

výmerách pozemkov.  

 

 

3. Dôvod hodný osobitného zreteľa : Podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov k prevodu majetku obcí dôjde z dôvodu 

hodného osobného zreteľa, ktorým je že parc. „C“ KN  č. 8, 11/2 a 12/2   dlhodobo užíva 

p. Boreková,  nachádzajú sa bezprostredne za nehnuteľnosťou menovanej, pre obec  sú 

tieto parcely nevyužiteľné a z tohto dôvodu  nepotrebné a na parcelách, ktorých 

spoluvlastníčkou je p. Boreková  „E“ KN č. 1259/265  sa nachádza oddychová zóna a na 



parc. „E“ KN č. 931  nová časť obecného cintorína, a tým Obec nadobudne nehnuteľnosti 

za účelom majetkoprávneho vysporiadania týchto pozemkov, pričom Obec získa väčší 

pozemok o 7,19 m
2
 

 

 

4. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.stretava.sk a úradná tabuľa. 

 

 

5. Doba zverejnenia: od 29.09.2020 do 13.10.2020  ( 15 kalendárnych dní )  

 

 

 

 

 

 


