
OBEC VOZNICA,  966 81 Žarnovica, IČO: 00 321 087 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Spis.zn. 31/2023-1 
Zámer 

prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Voznica 
(§ 9a Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) 

 
Obec Voznica  v súlade s § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Voznica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
pre žiadateľku Máriu Tomagovú, nar. 16.07.1957, bytom Voznica č. 131, 966 81 Žarnovica v podiele 
1/1. 
 
Dňa 03.10.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o  kúpu obecného pozemku osobitným zreteľom 
od žiadateľky. Ide o novovytvorenú parcelu CKN- 21/1 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 5 z E-KN parcely 479/1 vo výmere 419 m2 vyznačená ako 
ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k. ú. Voznica podľa Geometrického plánu číslo 12606103-
47/2011 zo dňa 09.11.2011, ktorý vytvoril geodet Juraj Peniažka. 
 
Identifikácia nehnuteľného majetku : 
Novovytvorená CKN parcela 21/1 vo výmere 30 m2, vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá 
vznikla odčlenením dielu č. 5 z E-KN parcely 479/1 vo výmere 419 m2 vyznačená ako ostatná plocha 
zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica podľa Geometrického plánu číslo 12606103-47/2011 vyhotovený 
vyhotoviteľom Juraj Peňažka, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, zo dňa 09.11.2011, 
autorizačne overený dňa 09.11.2011 Ing. Martinom Grmanom, úradne overený Okresným úradom 
Žarnovica, katastrálny odbor, Ing. Monikou Žňavovou, dňa 15.11.2011 pod č. 347/2011 za kúpnu cenu 
vo výške 4,- € za 1 m2 /, t.j. celková kúpna cena 120,- €. Cena bola stanovená v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voznica a to pre žiadateľku Máriu Tomagovú, nar. 
16.07.1957, bytom Voznica 131, 966 81 Žarnovica v podile 1/1. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu 
uhradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva. 
 
Odôvodnenie: 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ sa o predmetnú parcelu stará a využíva 
ju v súvislosti s užívaním rodinného domu č. súp. 131 ako dvor, ktorý je v ich vlastníctve a  nachádza 
sa v bezprostrednom susedstve tohto rodinného domu. Nie je predpoklad, že by sa Obci podarilo iným 
spôsobom účelne využiť tento majetok. 
Nakoľko tento  majetok Obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh potom v súlade so zásadami 
hospodárenia obce sa ho rozhodla predať záujemcovi z dôvodu osobitného zreteľa.  
 
Zámer prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený obecným 
zastupiteľstvom vo Voznici uznesením č. 44/2022 dňa 12.12.2022  3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prevodu nehnuteľnosti týmto spôsobom  bude zverejnený najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu vlastníckeho práva obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce www.voznica.sk. 
 
Vo Voznici, 24.02.2023 
 
Vyvesené:   
Zvesené:       
    
         Ing. Nadežda Nemcová 
                starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


