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Zámery odpredaja pozemkov vo vlastníctve 
Obce Nižná Slaná 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 
A. schvaľuje 
zámer odpredaja časti pozemku KN-C 1012/6 o celkovej výmere 1 424 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná. 

Vlastník: 
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná 
Záujemcovia: 
Róbert Ernek, Henckovce 133 
Zdenka Gunárová, Henckovce 133 
Dôvod hodný osobitého zreteľa: 
Na predmetnom pozemku sa nachádza stavba bez súpisného čísla postavená pred 
rokom 1976, ktorej staviteľom bol otec záujemkyne a v ktorej záujemcovia 
v súčasnosti bývajú. Záujemcovia majú záujem vysporiadať si pozemok aj vlastnícke 
práve k stavbe a získať k nej následne aj pridelené súpisné číslo. 

Určenie presnej výmery časti pozemku, na ktorej sa nachádza predmetná stavba učí 
geometrický plán, ktorý si nechajú zhotoviť záujemcovia o odpredaj. 
Cena za odpredaj časti pozemku bude 3,33 EUR/m2. 
B. ukladá 
zverejnenie zámeru odpredaja pozemku na úradnej tabuli obce Obecnému úradu Nižná Slaná. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 
A. schvaľuje 
zámer odpredaja pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres 
Rožňava: 

a) časť pozemkov KN-C 283/7 a KN-C 788/4 o výmere cca 30 m2 
b) celý pozemok KN-C 392/2 v celkovej výmere 61 m2. 



Vlastník: 
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná 
Záujemca: 
Ján Ondrej, Nová 22, Nižná Slaná 
Dôvod hodný osobitého zreteľa: 
Časť pozemkov KN-C 382/7 a KN-C 788/4 o výmere cca 30 m2 sa nachádza pod 
plechovou garážou, ktorú využíva záujemca o odkúpenie pozemkov. Pozemok KN-C 
392/2 sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkom na parcele KN-C 392/1, na 
ktorom je postavený dom vo vlastníctve záujemcu. Záujemca si tak chce vysporiadať 
pozemky, ktoré užíva, sú už sčasti zastavané, tvoria celok s rodinným domom súp. č. 22 
a pre obec nemajú žiadnu pridanú hodnotu. 

Cenu za odpredaj pozemkov bude 3,33 EUR/m2. 
B. ukladá 
zverejnenie zámeru odpredaja pozemku na úradnej tabuli obce Obecnému úradu Nižná Slaná. 
 
Materiál obsahuje: 

 Žiadosť – Róbert Ernek a Zdenka Gunárová 

 Žiadosť – Ján Ondrej 
 
Predkladá:   Tibor Jerga, starosta obce 
Spracoval:   Mgr. Tomáš Ladňák, projektový referent 



Free Hand



Free Hand


	Image 1
	Image 1

