
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín  
z dôvodu osobitného zreteľa 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Starosta obce Hažlín na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hažlín č. 
13/17/2018 zo dňa 16.februára 2018, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu 
vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a požiadalo starostu obce aby prevod 
majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa zverejnil na Úradnej tabuli obce Hažlín 
a na internetovej stránke obce  
 

zverejňuje zámer odpredaja majetku obce, a to: 
 
a) pozemku parcela reg. C-KN č. 1062/1 TTP vo výmere 94 m2 ,  reg. C-KN č. 3909/22 vo    
     výmere 68 m2 , reg. C-KN č 3909/23 vo výmere 60 m2  a  reg. C-KN č 3909/24 vo výmere  
     83 m2do vlastníctva Milana Juríčka  , Majerová 306/50, 086 14 Hažlín 
 

b)  pozemku parcela reg. C-KN č. 1082/1 TTP vo výmere 13 m2 a  reg. C-KN č 1079/2 vo    
     výmere 6 m2 do vlastníctva Štefana Bondyru a manželky Ľudmily r. Solaničovej,  
     Majerová 412/13, 086 14 Hažlín  
 
c) pozemku parcela reg. C-KN č. 1062/3 TTP vo výmere 67 m2 do vlastníctva Jozefa  
    Grohoľa, Majerová 356/8, 086 14 Hažlín 
 
zapísaných na LV č. 1114 v katastrálnom území obce Hažlín  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorým je verejný záujem a záujem obce spočívajúci: 

 

Ad 1. v zámere vytvoriť prístupovú cesty k  pozemku par. č. 3909/2  vo vlastníctve M. Juríčka 
  (na základe žiadosti vlastníkov o prevod vlastníctva), 

 
Ad 2. v zámer vytvoriť prístupovú cestu k pozemku par. č. 1080 vo vlastníctve Š. Bondyru  

a manželky Ľudmily r. Solaničovej (na základe žiadosti menovaného o prevod vlastníctva) 
a 

 
Ad 3. v zámere zlepšiť podmienky užívania pozemku par. č. 1061 vo vlastníctve J. Grohoľa 

(na základe žiadosti menovaného o prevod vlastníctva)  
 
ktorý sa nedá dosiahnuť inak, pretože iný spôsob prevodu majetku v danej situácii nie je 
možný.  

V Hažlíne,  dňa  13.04.2018 

 

Ing. František Olah 
     starosta obce 

Vyvesené: 13.04.2018 

Zvesené: 


