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OBEC NEDOŽERY-BREZANY  

Obecný úrad  

Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany  

  

  

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa:  

  

Obec Nedožery-Brezany v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce Nedožery-

Brezany z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

Predmetom prevodu bude prebytočný majetok obce v k. ú. Nedožery, obec Nedožery-Brezany, 

pozemok parcela registra C KN č. 290/3 zastavaná plocha o výmere 20 m2, odčlenený z pozemku 

parcela registra C KN č. 290, zastavaná plocha o výmere 183 m2 v k.ú. Nedožery, Obec Nedožery-

Brezany zapísanej na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor vo vlastníctve Obec 

Nedožery-Brezany, vytvoreným geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 30.01.2020, úradne 

overeným pod číslom 639/20 zo dňa 10.06.2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., 

J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne overeným Ing. Petrom Petrášom dňa 

30.01.2020. 

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť potreby nadobudnutia stavebného povolenia 

nadobúdateľa Ing. Katarína Turčanová, trvale bytom Za priepasťou 492, 972 11  Lazany z dôvodu nutnej 

opravy strechy, ktorá je v havarijnom stave, ohrozujúca život, majetok a zdravie žiadateľa a z toho 

dôvodu vynútenej prestavby rodinného domu na ulici V. B. Nedožerského 189/90, 972 12  Nedožery-

Brezany. Pre potreby obce je pozemok nevyužiteľný. Predajná cena je 100 Eur. 

Zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Nedožery-Brezany na rokovaní dňa 10.12.2020, 

uznesením č. 106/2020.  

Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude premetom rokovania Obecného zastupiteľstva Nedožery-Brezany na prvom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021. 

 

  

  

  Ing. Jaroslav Pekár, PhD.      

 starosta obce  

Vyvesené: 31.12.2020  

Zvesené: 18.01.2021 
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OBEC NEDOŽERY-BREZANY 
Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

 

 

 

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 106/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany na svojom zasadnutí dňa 10.12.2020  

Uznesením č. 106/2020 

s c h v a ľ u j e  

zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. reg. C KN č. 290/3 

zastavaná plocha o výmere 20 m2 v k. ú. Nedožery, obec Nedožery-Brezany vytvoreného 

geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 30.01.2020, úradne overeným pod číslom 639/20 zo 

dňa 10.06.2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 

01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne overeným Ing. Petrom Petrášom dňa 30.01.2020 do 

vlastníctva žiadateľa Ing. Katarína Turčanová, trvale bytom Za priepasťou 492, 972 11  Lazany 

za účelom nadobudnutia stavebného povolenia z dôvodu nutnej opravy strechy, ktorá je v 

havarijnom stave, ohrozujúca život, majetok a zdravie žiadateľa a z toho dôvodu vynútenej 

prestavby rodinného domu na ulici V. B. Nedožerského 189/90, 972 12  Nedožery-Brezany 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Pre potreby obce je pozemok nevyužiteľný. Predajná cena je 100 Eur. Prevádzaný 

pozemok je odčlenený z parcely reg. CKN č. 290, zastavaná plocha o výmere 183 m2 v k.ú. 

Nedožery, Obec Nedožery-Brezany zapísanej na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, katastrálny 

odbor. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Pekár, PhD.      

 starosta obce  

Vyvesené: 31.12.2020  

Zvesené: 18.01.2021 
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