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Obec Nižná Slaná 
v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 
 

zverejňuje zámer 
 

odpredaja pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Odpredaj sa týka nasledovných pozemkov: 
a) Parcelné číslo KNC 802/6 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, k. ú. Nižná Slaná zapísaný na LV č. 504 vo vlastníctve Obce Nižná Slaná 

(vlastnícky podiel 1/1). 

b) Parcelné číslo KNC 802/4 o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, k. ú. Nižná Slaná zapísaný na LV č. 1094 vo vlastníctve Obce Nižná Slaná 

(vlastnícky podiel 1/4). 

 

Záujemca: 
Agnesa Jurová, bytom Námestie Baníkov 32/3, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa 

cena : 3,33 €/m2 

 

Zdôvodnenie odpredaja pozemkov: 
Podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(prípad hodný osobitného zreteľa). 

 

a) Na parcele 802/6 sa nachádza záhrada, ktorú chce užívať záujemkyňa ako obyvateľka 

bytového domu na adrese Námestie Baníkov 32/3, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa. 

Obec Nižná Slaná nemá pre danú parcelu iné využitie. Okolité pozemky boli obcou 

odpredané obyvateľom bytového domu a využívajú ich ako plochy na vlastné záhrady. 

b) Na parcele 802/4 sa nachádza prístup k spoločným záhradám pre užívateľov bytového 

domu. Ostatní majitelia bytov v bytovom dome na adrese Námestie Baníkov 32/3, 

Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa majú na danom pozemku vlastnícke podiely vo 

veľkosti ¼. 

 

Zámer  na odpredaj pozemku  bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Nižná Slaná 

č.  6/6/2010-3 zo dňa 03. 11. 2010. Odpredaj  uvedeného pozemku bude predložený 

na schválenie OZ v Nižnej Slanej na ďalšom zasadnutí. 

 

V Nižnej Slanej dňa 22. 09. 2021 

 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 

 


