
Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice 
 

 

Dátum zverejnenia: 20.9.2022 

Dátum zvesenia:  

Zámer zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 
Obec Prašice v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 428/2022 

zo dňa 31.8.202 zverejňuje zámer zameniť nehnuteľný majetok obce Prašice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

Jedná sa o nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Prašice, kde obec ako účastník v 1. rade je 

vlastníkom nehnuteľnosti a to parc.č. 107 zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 777m2, parc.č. 113 

vo výmere 111 m2 a parc. č. 114 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 406 m2 a Linda Okšová, rod. 

Okšová, nar. 10.9.2002, bytom Slnečná 356, 956 22 Prašice ako účastník v 2.rade  je vlastníkom 

nehnuteľností a to parc. č. 110/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 877 m2 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-0992022 boli vytvorené pozemky parc.č. 107 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 776 m2,  parc.č. 110/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2, parc.č. 110/4 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, parc.č. 110/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 

m2, parc.č. 110/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, parc.č. 113 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 95 m2 a parc.č. 114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2. Účastník 

v 1.rade zamieňa pozemok  parc.č. 113 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2 v prospech 

účastníka v 2.rade. Účastník v 2. rade  zamieňa pozemky , parc.č. 110/4 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 23 m2, parc.č. 110/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parc.č. 110/6 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 28 m2 v prospech účastníka v 1.rade. Zamenené pozemky sú v rovnakej 

hodnote, takže k finančnej náhrade nedôjde. Účastníci sa dohodli na zriadení vecného bremena, ktoré 

bude súčasťou zámennej zmluvy. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod vybudovanými inžinierskymi 

sieťami vo vlastníctve obce ako aj žiadateľa 

Na základe vyššie uvedeného Obec Prašice  predkladá svoj zámer zameniť nehnuteľnosť obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

 

V Prašiciach, dňa 9.9.2022 

 

                                                                                                     Erika Nemešová 

                                                                                                       starostka obce 


