
Zámer  
  prevodu   majetku mesta 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Mesto Sabinov v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku  mesta Sabinov 

 

- zámena nehnuteľnosti   v katastrálnom území Sabinov -   

mesto Sabinov a Mačišák Jozef, Drienica 

 

V súlade s § 9 ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

predkladáme návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva  majetku mesta Sabinov podľa 

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

predpisov – prevody majetku z dôvodu osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti 

v katastrálnom území Sabinov pre žiadateľov: 

 mesto Sabinov, predmetom zámeny je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú.  

Sabinov, zapísaná na  LV č. 4161:  

- Pozemok CKN p. č. 3132 lesný pozemok o výmere 107851 m2 , z ktorého 

geometrickým plánom č. 7/2021 úradne overený OÚ Sabinov pod č. G1-84/2021 zo 

dňa 17.02.2021 bol vytvorený  

diel 2 o výmere 1785 m2. 

 Mačišák Jozef, Drienica č. 91, predmetom zámeny je nehnuteľnosť 

nachádzajúca sa v k. ú.  Sabinov, zapísaná na  LV č. 5290:  

- Pozemok CKN p. č. 3104/73 lesný pozemok o výmere  3986 m2 , z ktorého 

geometrickým plánom č. 7/2021 úradne overený OÚ Sabinov pod G1-84/2021 zo dňa 

17.02.2021 bol vytvorený diel 4 o výmere 1785 m2. 

 

Uvedené parcely sa nachádzajú v extraviláne mesta , lesnom poraste a zámenou parciel sa 

má doriešiť prístup pre správcu Mestské lesy Sabinov, s. r. o., Sabinov, ktorý vykonáva 

hospodársku činnosť v danej  lokalite.  

 

Prevod  nehnuteľného majetku navrhuje oddelenie právne a správy majetku riešiť 

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

predpisov – prevody majetku z dôvodu osobitného zreteľa . 

Dôvody osobitného zreteľa prevodu majetku – je zámena  nehnuteľnosti podľa ustanovenia  

§ 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov .   

 

Náklady spojené s prevodom hradí mesto. Ide o náklady geometrického plánu a správneho 

poplatku  k návrhu na vklad do katastra.  

 Zámer mesta riešiť prevod v súlade podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, 

prípad hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta 

od 9. apríla  2021. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


