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ZÁMER č. 1/2022 
 

 na predaj majetku podľa prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
     Obec Bajerovce v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje návrh zámeru na predaj majetku obce podľa 
prípadu hodného osobitného zreteľa. 
 
Predmet prevodu: 

- Vyhotovením geometrického plánu č. 180/2021 geodetom Matejom Andraščíkom bol 
pozemok KN-E parcela č. 46  o výmere 160 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 
vedený na LV č. 986, k. ú. Bajerovce – vo vlastníctve Obce Bajerovce, IČO: 
00326810, 082 73  Bajerovce rozdelený na parcelu č. 92/3 o výmere 46 m2 a parcelu 
č. 92/4 o výmere 114 m2. Predmetom prevodu je novovytvorená parcela č. 92/4 
o výmere 114 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, k. ú. Bajerovce. 

 
Kupujúci:     Helena Starcová, Bajerovce č. 57 

 
Kúpna cena:  
Schválená uznesením OZ č. 7/2022/22.8 zo dňa 26. 4. 2022 - 2,50 eur/1 m2. 
Celková cena za predaj pozemku o výmere 114 m2 predstavuje sumu 285,- eur. 

  
 

Prípad hodný osobitného zreteľa: 
 
     Obec Bajerovce uplatnila predaj podľa prípadu hodného osobitného zreteľa na predmetnú 
nehnuteľnosť z toho dôvodu, že pozemok p. Starcová dlhodobo užíva. Obecné 
zastupiteľstvo v Bajerovciach uznalo doklad Dohodu o zriadení práva osobného užívania 
pozemku, kde predkovia menovanej boli držiteľom daného pozemku. Obec daný pozemok 
nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom. 
 

     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:4. 5. 2022 
 
         Michal Sekerák 
                    starosta obce 
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