
 

 

Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona č. 138/1991 Z.z.  

 

                                                       OZNÁMENIE   

Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona 138/1991 Z. z., § 9a, ods.8, písm.e/ 

prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Obec Žirany, Obecný úrad v Žiranoch, 951 74  Žirany 194, tel. 037/6318232, e-mail : 

obec@zirany.eu oznamuje svoj zámer predaja obecného pozemku.  

Predmet predaja : je prevod nehnuteľností nachádzajúcej sa v k. ú. Žirany , obec Žirany , 

okres Nitra , označená vo výkaze – výmer ku GP  vyhotoviteľa GEO Nitra, s.r.o.   

Pozemok  :  

 parcela registra  „ C " , označenej vo výkaze – výmer ku GP vyhotoviteľa GEO Nitra,  s.r.o. 

č. 17/2006 ako parcela č. 645/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v celosti, ktorá 

je vytvorená z neknihovaného majetku parc. č. 645/1, ktorá je teda predmetom vlastníctva 

obce do  jeho výlučného vlastníctva  

Kupujúci :  

V.  R. , trvale bytom Žirany   

Odôvodnenie : pozemok menovaný nevedome užíva dlhodobo a stará sa oň, preto žiada 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku.  

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Žirany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na web stránke obce :  16.07.2018 

                                                                                                                    Ing. Jozef Zsebi, v. r.    

                                                                                                                       Starosta obce  
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Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona č. 138/1991 Z.z.  

 

                                                       OZNÁMENIE   

Zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona 138/1991 Z. z., § 9a, ods.8, písm.e/ 

prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Obec Žirany, Obecný úrad v Žiranoch, 951 74  Žirany 194, tel. 037/6318232, e-mail : 

obec@zirany.eu oznamuje svoj zámer predaja obecného pozemku.  

Predmet predaja : je prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Žirany , obec Žirany , 

okres Nitra , vytvorenej podľa  GP  vyhotoviteľa Ing. Juraj Krajmer, IČO 41821378, Párovské 

Háje 22, 949 01 Nitra , číslo plánu  37/2018.   

Pozemok  :  

 parcela registra  „ C "  č. 644/15 o výmere  190 m2 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 

Žirany podľa geometrického plánu č. 37/2018 vyhotoveného 6.3.2018 Ing. Jurajom 

Krajmerom,  ktorá vznikla  odčlenením z parc. registra „ E“ č. 644 , vedená na LV č. 2726, 

vlastník Obec Žirany v podiele 1/1 k. ú. Žirany.    

 Kupujúci :  

M. B.  a M. B.,  obaja trvale bytom Žirany    

Odôvodnenie : pozemok menovaní nevedome užívajú dlhodobo a starajú sa oň, preto žiadajú 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku.  

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Žirany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na web stránke obce : 16.07.2018  

                                                                                                                    Ing. Jozef Zsebi, v. r.    

                                                                                                                       Starosta obce  
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