
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 Jozef Chovan,  Sabinov  

 

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 katastrálnom území Sabinov, zapísaná na  LV č. 104:  

- Pozemok CKN p. č. 569/108 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 306 m2,  

z ktorého geometrickým plánom č. 18/2021, úradne overený Okresným úradom 

Sabinov odbor katastra pod G1-667/2021 zo dňa 11.10.2021, bol vytvorený  

diel  „2 „ o výmere 3 m2  a diel  „ 3 “ o výmere 38 m2. 

 

 Jozef Chovan, Sabinov, predmetom zámeny je nehnuteľnosť nachádzajúca  

sa v katastrálnom území  Sabinov, zapísaná na  LV č. 2894:  

- Pozemok CKN p. č. 569/111 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 315 m2, z ktorého 

geometrickým plánom č. 18/2021, úradne overený Okresným úradom Sabinov odbor 

katastra pod G1-667/2021 zo dňa 11.10.2021, bol vytvorený diel  „ 5 „ o výmere 8 m2 

. 

    Uvedené parcely sa nachádzajú v intraviláne mesta na Ulici Jolany Cirbusovej   

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 .   

Náklady spojené s prevodom hradia obaja účastníci spoločne. Ide o náklady geometrického 

plánu a správneho poplatku  k návrhu na vklad do katastra.  

 

Rozdiel výmery v prospech pána Jozefa Chovana je 33 m2, ktoré bude uhradené 

v prospech mesta Sabinov za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške  32,60 €/m2.  

 

 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  

10. februára  2022. 

 

 

 


