
Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z. 

Oznámenie : 

  zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods. 8 

písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obec Nemečky , Nemečky 194, 956 22 Prašice e-mail:: obecnemecky@gmail.com ,oznamuje 

svoj zámer predaja obecného pozemku. 

Predmet predaja:  

Pozemok: 

novozameraná  parcela C-KN č. 171/2 zastavané plochy a nádvorie, o výmere 42 m2, 

podľa GP 36319830-098/22 

pôvodná parcela č. 171 , zastavané plochy a nádvorie , o výmere 3805 m2, vedená na LV č. 

464 , vlastník Obec Nemečky , k. ú. Nemečky  

 

Kupujúci: Iveta Kuchová, Ľ.Fullu 2495/19, Topoľčany                                   

Odôvodnenie: odpredávaný pozemok je súčasťou pozemku  žiadateľa. 

Predchádzajúca majiteľka - Mária Spodná,  tento pozemok užívala a starala sa oň, predtým jej 

rodičia a brat po niekoľko desaťročí.  

Pri kúpe pozemku si kupujúci  neoveril, že časť pozemku , ktorý je oplotený a je súčasťou 

dvora , patrí obci Nemečky. 

V súčasnosti majiteľ chce dať do súladu skutočný stav na  mieste s mapovým stavom v  

katastri nehnuteľnosti . 

Obec pozemok nemieni využívať, pre obec nemá strategický význam. 

 

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Nemečky  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa  28.11.2022 
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Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z. 

Oznámenie : 

  zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods. 8 

písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obec Nemečky , Nemečky 194, 956 22 Prašice e-mail:: obecnemecky@gmail.com ,oznamuje 

svoj zámer predaja obecného pozemku. 

Predmet predaja:  

Pozemok: 

parcela C-KN č. 311/3 o výmere  23 m2 zast. plocha, p.č. 311/4 o výmere 8 m2 zast.plocha , 

331/3 zast.plocha 1 m2 , vedená na LV č. 464   pôvodná  parcela č. 311/1 vlastník Obec 

Nemečky , k. ú. Nemečky  

 

Kupujúci: Jozef Hudec, Železničná 595/5, Topoľčianky                                     

Odôvodnenie: odpredávaný pozemok je priľahlý pozemok pri pozemku žiadateľa, na p.č. 

311/4 má kupujúci postavenú hosp. budovu. Táto stavba bola postavená v minulosti a to bez 

zamerania hraníc pozemku pôvodného majiteľa.  

V súčasnej dobe sa  vyskytol problém pri predaji majetku , nakoľko hranice pozemkov neboli 

geometrický zamerané a stavba bola postavená z časti na obecnom pozemku . 

 

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Nemečky  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 2.1.2018 
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Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z. 

Oznámenie : 

  zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods. 8 

písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obec Nemečky , Nemečky 194, 956 22 Prašice e-mail:: obecnemecky@gmail.com ,oznamuje 

svoj zámer predaja obecného pozemku. 

Predmet predaja:  

Pozemok: 

 LV č. 464 podľa registra CKN  parc. číslo 1668/4 o výmere 343 m2 vodná plocha, vlastník 

obec Nemečky  

Kupujúci: Andrej Ašverus, Nemečky 38, 956 22 Prašice                                   

Odôvodnenie:  Pozemok je súčasťou pozemku žiadateľa, nachádza sa medzi jeho dvoma 

parcelami. Menovaný sa o parcelu stará  - kosí ho a udržuje.  

Poslanci k predaju pozemku nemajú námietky. Pozemok pre obec nemá strategický význam. 

 

 

Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Nemečky  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 30.4.2017 
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