
OZNÁMENIE 

o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

         Obec   Drienica,  v  zmysle  ustanovenia  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona  č. 138/1991  Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 
Obecné zastupiteľstvo obce Drienica trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 

Obec Drienica má zámer predať nehnuteľný majetok: 

  Pozemok C KN parcelné číslo 26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m², LV 520  

 
Cena nehnuteľnosti:  podľa vypracovaného znaleckého posudku  
 
 
Za dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) -  predaj  
pozemku, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  
Drienica považuje: 

Nízku výmeru a tvar pozemku KN-C 26, k.ú. Drienica a s tým súvisiacu nemožnosť postavenia 
obydlia na tomto pozemku ako aj skutočnosť, že na pozemku sa nachádza rigol, ktorý odvádza 
vodu zo zrážok do miestneho potoka, o ktorý sa dlhodobo stará pán Peter Jasenský – syn 
vlastníka bezprostredne susediaceho pozemku KN-C 31 a 32, k.ú. Drienica, keďže tento rigol 
sa nachádza pozdĺž spoločnej hranice pozemkov KN-C 26 a KN-C 31 a 32. 

Za účelom zabezpečenia starostlivosti o pozemok a na ňom sa nachádzajúcom rigole zo strany 
p. Petra Jasenského po prevode vlastníctva bude spolu s prevodom vlastníckeho práva zriadené 
aj vecné bremeno spočívajúce v povinnosti akéhokoľvek vlastníka pozemku parc. reg. KN-C č 
26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, k.ú. Drienica, zapísanom na LV č. 520 trpieť 
umiestnenie rigolu, ktorý sa nachádza na tomto pozemku, vrátane všetkých terénnych 
a pozemných úprav v rozsahu vymedzenom v Geometrickom pláne, ktorý bude na ten účel 
vyhotovený, v povinnosti zabezpečiť riadnu prechodnosť vody cez rigol, v povinnosti zdržať 
sa činností, ktoré môžu narušiť riadnu prechodnosť vody cez rigol a v povinnosti strpieť vstup 
starostu obce Drienica a ním poverených osôb na pozemok KN-C 26, k.ú. Drienica za účelom 
zabezpečenia riadnej prechodnosti vody cez rigol na náklady vlastníka pozemku KN-C 26, k.ú. 
Drienica pre prípad, ak táto povinnosť nebude splnená zo strany vlastníka pozemku KN-C 26, 
k.ú. Drienica. 

 

 

 

 



Poznámka: 

Návrh na predaj pozemku bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici.  

 

Doba zverejnenia:  29.10.2018 – 13.11.2018 

Spôsob zverejnenia: úradná tabuľa Obce Drienica pri Obecnom úrade Drienica 168, 
internetová stránka obce  

V Drienici, dňa 29.10.2018         
  

 

 

                 Ing. Igor  B i r č á k   
            starosta obce  
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