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ZÁMER NA PREVOD MAJETKU OBCE BAJEROVCE 
 
     Obec Bajerovce v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj návrh na prevod nehnuteľného 
majetku obce Bajerovce na základe zámennej zmluvy ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
Obec Bajerovce podľa §9 a), ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku obce zámenou 
z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa nasledovne: 
 
  
časť pozemku parcely E-KN č. 646 o výmere 98 m2 , druh pozemku ostatná plocha 
v podiele 1/1, katastrálne územie Bajerovce vo vlastníctve Obce Bajerovce, IČO: 00326810, 
082 73  Bajerovce, evidovanej na LV č. 986 a to novovytvorených parciel GP č. 70/2014 
vyhotovený Ing. Pavlom Dulínom s.r.o. Jarkova č. 2/11, 082 71 Lipany č. 34/2 o výmere 11 
m2, druh pozemku záhrada a parcely č. 35/4 o výmere 44 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie v prospech Márie Príhodovej, rod. Kormošovej, trvale bytom Bajerovce č. 
26, 
  

zámenou za 
 
časť pozemku parcely registra E-KN, č. 4 o výmere 535 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie v podiele 1/3, katastrálne územie Bajerovce vo vlastníctve Márie 
Príhodovej, rod. Kormošovej, bytom Bajerovce č. 26, evidovanej na LV č. 885 a to 
v hodnote pozemkov parciel E-KN č. 34/2 a 35/4 čo spolu činí výmeru 55 m2 
z celkového podielu Márie Príhodovej, rod. Kormošovej, trvale bytom Bajerovce č. 26. 
 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
     Obec Bajerovce uplatnila dôvod hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z toho 
dôvodu, že p. Mária Príhodová, bytom Bajerovce č. 26  časť pozemku parcely č. 646, ktorej vlastníkom 
je Obec Bajerovce, dlhodobo na tomto pozemku užíva stavbu – studňu ako zdroj pitnej vody, postavenú 
na danej parcele. Stavbu – studňu opravuje a udržiava z vlastných nákladov. Obec tento pozemok 
nevyužíva. Studňa, ktorá je zdrojom pitnej vody aj vlastníkov susednej nehnuteľnosti ostane po prevode 
časti pozemku, na ktorej sa nachádza studňa, naďalej prístupná bez obmedzenia. Ako protihodnotu na 
zámenu žiadateľka poskytla časť pozemku vo svojom vlastníctve a to parcelu č. 4, kde má obec 
postavenú žumpu k budove bývalej základnej školy. Žumpa sa využíva aj v súčasnosti. 
 

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

predpisov navrhujeme schváliť predmet prevodu majetku zámenou ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. Prevod nehnuteľného majetku zámenou bude predmetom schvaľovania obecného 

zastupiteľstva. 
 
         Michal Sekerák 
                    starosta obce 
 
V Bajerovciach dňa 3. 10. 2018                                                                                              
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