
Zverejnenie zámeru 
 

previesť nižšie identifikovaný majetok obce Predajná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 
Obec Predajná v súlade s ustanoveniami § 9 ods .2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer previesť predmetné pozemky 
Zmluvou o prevode vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľov. 
 
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti (pozemky) vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Brezno, katastrálny odbor, obec Predajná, katastrálne územie: Predajná, vedené ako 
 
- novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č. 46001336-054/19 zo dňa 09.11.2019 

vyhotoveného vyhotoviteľom: MACO – D, s.r.o., so sídlom Židlovo 414/31, 977 01 Brezno, IČO: 
46 001 336, úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 31.01.2020 pod 
číslom 25/20 (ďalej aj len ako „ Geometrický plán“), a to:  

 
• ako - (diel 1), C – KN , parc. č. 447/375, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 

m²,  ktorý bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/37, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie,  o výmere: 3939 m² (výmera podľa nového stavu: 3899 m2)  žiadateľom: Ján 
Glemba a Viera Glembová, trvale bytom Školská 393, 976 63 Predajná, SR, 
 

• ako - (diel 2), C – KN , parc. č. 447/376, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 
m²,  ktorý bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/37, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  o výmere: 3939 m² (výmera podľa nového stavu: 3899 m2)  žiadateľovi: Pavel 
Beraxa, trvale bytom Školská 399, 976 63 Predajná, SR 

 
• ako - (diel 3), C – KN , parc. č. 447/379, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 

m²,  ktorý bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2)   žiadateľovi: Pavel Beraxa, 
trvale bytom Školská 399, 976 63 Predajná, SR, 
 

• ako - (diel 4), C – KN , parc. č. 447/380, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 
m²,  ktorý bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2)    žiadateľom: Marta 
Dudová, trvale bytom Školská 398, 976 33 Predajná, SR a Ing. Zuzana Čižmáriková, trvale 
bytom Prešovská 46, Bratislava, SR, 

 
• ako - (diel 5), C – KN , parc. č. 447/381, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 17 m²,  ktorý 

bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: trvalý 

trávny porast,  o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2)   žiadateľovi: Štefan 
Michalčík, trvale bytom Školská 397, 976 63 Predajná, SR, 
 

• ako - (diel 6), C – KN , parc. č. 447/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 
m²,  ktorý bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/68, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie,  o výmere: 216 m² (výmera podľa nového stavu: 166 m2) žiadateľovi: Pavel Beraxa, 
trvale bytom Školská 399, 976 63 Predajná, SR, 

 



• ako - (diel 7), C – KN , parc. č. 447/378, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 50 m²,  ktorý 
bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/68, druh pozemku: trvalý 

trávny porast,  o výmere: 216 m² (výmera podľa nového stavu: 166 m2) žiadateľom: Marta 
Dudová, trvale bytom Školská 398, 976 33 Predajná, SR a Ing. Zuzana Čižmáriková, trvale 
bytom Prešovská 46, Bratislava, SR, 
 

• ako - (diel 10), C – KN , parc. č. 447/386, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 12 m²,  ktorý 
bol vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/74, druh pozemku: trvalý 

trávny porast,  o výmere: 3491 m² (výmera podľa nového stavu: 3479 m2) žiadateľom: Peter 
Roháč a Anna Roháčová, trvale bytom 976 63 Predajná č. 396 SR, 

 
• ako - (diel 11), C – KN , parc. č. 447/96, druh pozemku: záhrada o výmere 118 m²,  ktorý bol 

vytvorený oddelením: 
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/96, druh pozemku: záhrada,  

o výmere: 118 m² (výmera podľa nového stavu: 118 m2) žiadateľovi: Štefan Michalčík, trvale 
bytom Školská 397, 976 63 Predajná, SR. 
 

 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
 
 
Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je potreba vzájomného usporiadania pozemkov podľa 
skutočného záberu oplotenia. Vzhľadom k tomu, že obec prevádza pozemky podľa skutočného záberu 
oplotenia zároveň obec nadobudne pozemky s cieľom lepšieho usporiadania vlastníctva na verejných 
priestranstvách obce. 
 
 
 
Zámer predať predmetný pozemok obce je zverejnený: 
 
- na úradnej tabuli obce Predajná dňa 7.9.2020 
- na webovej stránke obce Predajná dňa 7.9.2020 
 
- z úradnej tabule obce Predajná zvesené dňa ........... 
- z webovej stránky obce Predajná stiahnuté dňa ........... 
 
 
 
 

    .............................................. 
             Ing. Tatiana Čontofalská 
                                 starostka obce  
 


