
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,   

účastníci zámeny mesto Sabinov a  Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, 

Sabinov 

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

v súlade s článkom 7 odsek 9  Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta,  

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 katastrálnom území Sabinov, zapísaná na  LV č. 2214:  

- Pozemok CKN p. č. 47/1 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 164 m2,  z ktorého 

geometrickým plánom č. 24/2022, úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 

katastra pod G1-221/2022 zo dňa 5.04.2022, bol vytvorený diel  „2 „ o výmere  17 m2 

 

 Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov, 

predmetom zámeny je nehnuteľnosť nachádzajúca  

sa v katastrálnom území  Sabinov, zapísaná na  LV č. 3264:  

- Pozemok CKN p. č. 48 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1013 m2, z ktorého 

geometrickým plánom č. 24/2022, úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 

katastra pod G1-221/2022 zo dňa  5.4.2022, bol vytvorený diel  „ 3 „ o výmere 11 m2 . 

 

 

    Uvedené parcely sa nachádzajú v intraviláne mesta  v zadnom trakte Námestia slobody    

a zámenou parciel sa má doriešiť  majetkoprávne vysporiadanie skutočne užívaných parciel  

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 .   

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  3. mája  2022. 

 

 

 
Zverejnené dňa  3. mája 2022 

Zvesené 


