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N Á V R H 
 

ZÁMER č. 1/2021 
 

 NA PREVOD MAJETKU OBCE BAJEROVCE PREDAJOM 
 
     Obec Bajerovce v zastúpení starostom obce Michalom Sekerákom, v súlade s § 9a, 
odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje svoj zámer na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa: 
 
Predmet prevodu: 
 

- pozemok parcela č. 84/2  o výmere 206 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, vedený na LV č. 332 registra KN-C – vo vlastníctve Obce Bajerovce, IČO: 
00326810, 082 73  Bajerovce 

 
Kupujúci: 

  
     Juraj Mihálik, Ružová 59, 083 01  Sabinov 

 
Cena za predaj pozemku registra KN C parc. číslo 84/2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 206 m2, k. ú. Bajerovce je stanovená na 4,50 eur/1 m2. 
Celková cena za predaj pozemku o výmere 206 m2 predstavuje sumu 927,- eur. 

  
Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 
 
     Obec Bajerovce uplatnila dôvod hodného osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť 
z toho dôvodu, že pozemok na nachádza pod stavbou rodinný dom súpisné číslo 39, ktorého 
kupujúci je vlastníkom. Pozemok, ktorý sa nachádza pod rodinným domom č. 39 je pre obec 
nepoužiteľný a neupotrebiteľný. 
 

     V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Prevod nehnuteľného majetku predajom bude predmetom schvaľovania obecného 
zastupiteľstva. 

 
V Bajerovciach, dňa:15. 6. 2021 

 
         Michal Sekerák 
                    starosta obce 
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