
              OBEC OPONICE 
                  Oponice 105 
                95614 Oponice 

 
 

Zámer odpredať majetok obce č.1/2022. 

Obec Oponice podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Oponice, zverejňuje svoj zámer   

o d p r e d a ť 

časť pozemku, ktorý vznikne z parcely registra C, č. 186/1, list vlastníctva 360, výmera 498 
m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorého vlastníkom je 
obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875, a časť pozemku ktorý 
vznikne z parcely registra C, č. 193/28, list vlastníctva 779, výmera 89 m2, k.ú. Oponice, obec 
Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 
105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 a to nasledovne: 
 Podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 5.1.2022 vyhotoveným 
GEOKO, Obchodná 2, Topoľčany, Ing. Miroslavom Štepom, úradne overeným podľa §9 
zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii dňa 14.1.2022 sa jedná o odpredaj 
novovytvorených parciel: 

1. parcela registra C, č. 186/9, výmery 74 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku 
– zastavaná plocha, ktorého vlastníkom bude Rudolf Májik a Anna Májiková r. 
Tóthová, bytom  Oponice 307, 956 14 Oponice.  

2. parcela registra C, č. 193/41, výmery 38 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh 
pozemku – zastavaná plocha, ktorého vlastníkom bude Rudolf Májik a Anna 
Májiková r. Tóthová, bytom  Oponice 307, 956 14 Oponice (ďalej len 
“kupujúci“) 

 
Celková výmera odpredávaného majetku činí 112 m2. 
 
Podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 5.1.2022 vyhotoveným GEOKO, 
Obchodná 2, Topoľčany, Ing. Miroslavom Štepom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR 
č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii dňa 14.1.2022, vznikla nová parcela registra C, č. 
186/8, list vlastníctva 360, výmery 5 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – 
zastavaná plocha, ktorého vlastníkom ostáva obec Oponice, Oponice 105, 956 14 
Oponice, IČO: 00310875. 
Obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 ostáva vlastníkom 
parcely 186/1 k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha v novej výmere 
419 m2 a parcely 193/28 k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha 
v novej výmere 51 m2 

Obec Oponice má zámer odpredať majetok obce využitím  § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Všetky náklady súvisiace s odpredajom majetku obce Oponice a s vkladom do katastra 
nehnuteľností bude znášať kupujúci. 



 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Dňa 2.8.2021 kupujúci požiadali listom o odpredaj obecného majetku. Vzhľadom ku 
skutočnostiam, ktoré kupujúci uvádza vo svojej žiadosti, k prejavenému záujmu o kúpu majetku 
vo vlastníctve obce Oponice a ku skutočnosti,  že uvedený pozemok sa nachádza v oplotenej 
časti dvora rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a len žiadatelia majú 
priamy prístup na pozemok, je opodstatnené, aby sa v prípade, ak obec Oponice prejaví záujem 
o odpredaj majetku uvedeného v tomto „Zámere odpredať majetok obce“, postupovalo podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,. 
Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Oponice. 

 

Zámer zverejnený dňa: 25.4.2022 

Zvesene ́dňa:   ..................... 


