
OZNÁMENIE 

o zámere obce Sokoľ zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve 

obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 
Obec Sokoľ, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 

Obecné zastupiteľstvo obce Sokoľ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Obec Sokoľ má zámer zameniť nehnuteľný majetok: 

• Na základe žiadosti o zámenu pozemkov Mgr. Lenky Grüblbauerovej, bytom 

Uhrinčanská 178/22, 04431 Sokoľ, doručenej dňa 18.5.2021 a to časť parcely C-KN                                                              

č. 1099/2  evidovanú  LV 730 vo vlastníctve žiadateľky, ktorá je určená návrhom 

geometrického plánu č. 19/2020 zo dňa 4.6.2021, ktorý vyhotovil: Ing. Martin Kustra, 

KRAJ KOŠICKÝ, Okres Košice – okolie, Obec Sokoľ, k. ú. Sokoľ, Mapový list č. Košice 

6-4/2, Záznam podrobného merania č. 1366 ako oddelený pozemok p.č. C KN 1099/6 

o výmere 17 m2, ktorý  v súčasnosti tvorí časť miestnej komunikácie vo vlastníctve 

obce Sokoľ. 

  

• Za časť pozemku C-KN 1099/1 evidovanom na v LV č. 879 vo vlastníctve obce Sokoľ, 

ktorá je určená návrhom geometrického plánu č. 19/2020 zo dňa 4.6.2021, ktorý 

vyhotovil: Ing. Martin Kustra, KRAJ KOŠICKÝ, Okres Košice – okolie, Obec Sokoľ, k. 

ú. Sokoľ, Mapový list č. Košice 6-4/2, Záznam podrobného merania č. 1366  ako 

oddelený pozemok p.č. C KN 1099/8 o výmere 34 m2, ktorý je susednou parcelou 

k parcele 1099/2 vo vlastníctve Mgr. Lenky Grüblbauerovej 
 

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Sokoľ považuje: 

skutočnosť, že uvedená časť pozemku žiadateľky Mgr. Lenky Grüblbauerovej leží pod 

miestnou komunikáciou. 

....................................................................................................................................................... 

Poznámka: 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedený nehnuteľný majetok obce 

týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. 233/2021 dňa 07.06.2021. 

Návrh na predaj budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Doba zverejnenia: 08.06.2021 – 23.06.2021 

 

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.obecsokol.sk , úradná tabuľa Obce 

 

V Sokoli, dňa 08.06.2021 

 

      Ing. Ľuboš Šuca 
meno, priezvisko a podpis starostu 

http://www.obecsokol.sk/

