
Zámer Obce Kordíky  
previesť majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

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

v znení neskorších predpisov zverejňuje dňom vyvesenia zámer predať na základe kúpnej zmluvy 

v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pozemok registra „C“ parcelné číslo 1026/117, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m², ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 37595547-5/2021 zo dňa 8.4.2021 vyhotoveného Róbertom Chmelom - 

RCH, miesto podnikania Sitnianska 8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37 595 547, autorizačne 

overeného dňa 9.4.2021 Ing. Igorom Brucháčom, autorizovaným geodetom a kartografom, úradne 

overeným Ing. Lenkou Cílikovou, dňa 23.4.2021, číslo úradného overenia G1-328/2021, oddelením 

z pôvodného pozemku registra „C“ parcelné číslo 1026/98, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 887 m², nachádzajúceho sa v okrese Banská Bystrica, v obci Kordíky, 

katastrálne územie Kordíky, vo vlastníctve Obce Kordíky, Kordíky, Kordíky 59, Kordíky, IČO: 

00 313 530, zapísaný na LV č. 367, za kúpnu cenu vo výške 870 Eur (30 Eur/m²).  

 

Žiadateľom a kupujúcim bude Ing. Tomáš Kapusta, rodený Kapusta, narodený 06.03.1986, rodné 

číslo 860306/........, trvalo bytom Na Čiertolí 6876/2, 974 09 Banská Bystrica, nadobúdací 

spoluvlastnícky podiel 1/1-ina k celku. 

 

Prevod pozemku sa bude uskutočňovať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody 

hodné osobitného zreteľa sú, že pre Obec Kordíky je uvedený pozemok nepotrebný a pre 

žiadateľa uvedený pozemkom tvorí prístup k jeho pozemkom a stavbám a zároveň ide o priľahlý 

pozemok k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.  

 

Prevod pozemku sa bude uskutočňovať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Zámer predať vyššie uvedený pozemok bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Kordíky konaného dňa 8.3.2021, číslo 

uznesenia 6/2021 a tento zámer obec zverejní najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

pozemku obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke a tento 

zámer bude zverejnený počas celej tejto doby.  

 

V Kordíkoch dňa 04.05.2021.  

 

 

         Ján Záchenský     

                  starosta obce  


