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Obecný úrad Oravská Lesná 
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ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

 

 

Obec Oravská Lesná, so sídlom Oravská Lesná 291, Oravská lesná, 029 57 v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer 

previesť zámennou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

rozhodne obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

Predmetom zámeny sú pozemky registra „C“ KN parcelné číslo 9700/256-trvalý trávny porast 

o výmere 829 m2, parcelné číslo 9700/257-trvalý trávny porast o výmere 44 m2, parcelné 

číslo 9700/258-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2, parcelné číslo 9700/260-

ostatná plocha o výmere 688 m2, parcelné číslo 9700/261-ostatná plocha o výmere 22 m2 

zapísaných na LV č. 905 katastrálne územie Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo 

a 

 

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/377-ostatné plochy 

o výmere 1523m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, 

vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 

Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z 

pozemku registra KN „E“ parcelné číslo.8124-orná pôda o výmere 2486m2, zapísaného v LV 

č.2855 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo  

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/379-zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 188m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 

18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z 

pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/17- zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

408m2, zapísaného v LV č.1233 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo,  

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/381-trvalý trávny 

porast o výmere 157m2 a 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 

9700/382-trvalý trávny porast o výmere 18m2, vytvorených geometrickým plánom 

č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila 

a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod 

r. č. 939/2019 z pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/272- trvalý trávny porast o 

výmere 1717m2, zapísaného v LV č.2357 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo, 



Zámennou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie pozemky registra „C“ KN parcelné číslo 

9700/256-trvalý trávny porast o výmere 829 m2, parcelné číslo 9700/257-trvalý trávny porast 

o výmere 44 m2, parcelné číslo 9700/258-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2, 

parcelné číslo 9700/260-ostatná plocha o výmere 688 m2, parcelné číslo 9700/261-ostatná 

plocha o výmere 22 m2 zapísaných na LV č. 905 katastrálne územie Oravská Lesná, obec 

Oravská Lesná, okres Námestovo na Gabrielu Habľákovú, trvale bytom Oravská Lesná 844, 

029 57 a  Gabriela Habľáková, trvale bytom Oravská Lesná 844, 029 57 prevedie vlastnícke 

právo k pozemkom registra KN „C“ parcelné číslo 9700/377-ostatné plochy o výmere 

1523m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef 

Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 

36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z pozemku registra KN „E“ 

parcelné číslo.8124-orná pôda o výmere 2486m2, zapísaného v LV č.2855 k. ú. Oravská 

Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo,   

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/379-zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 188m2, vytvorená geometrickým plánom č.284/2019, zo dňa 

18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila a Metóda 329/6, 

029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod r. č. 939/2019 z 

pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/17- zastavaná plocha a nádvoria o výmere 

408m2, zapísaného v LV č.1233 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo,  

- 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné číslo 9700/381-trvalý 

trávny porast o výmere 157m2 a 1/1-inu novovytvoreného pozemku registra KN „C“ parcelné 

číslo 9700/382-trvalý trávny porast o výmere 18m2, vytvorených geometrickým plánom 

č.284/2019, zo dňa 18.09.2019, vyhotoviteľa Jozef Brandys – firma Brandys s.r.o., ul. Cyrila 

a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, úradne overeného dňa 06. 11. 2019, pod 

r. č. 939/2019 z pozemku registra KN „C“ parcelné číslo.9700/272- trvalý trávny porast o 

výmere 1717m2, zapísaného v LV č.2357 k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres 

Námestovo v celosti na Obec Oravskú Lesnú. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámena sa uskutočňuje za účelom vybudovania obecného 

kompostoviska a miestnej prístupovej komunikácie k pozemkom, ktoré budú v budúcnosti 

zahrnuté do územného plánu obce a využívané na individuálnu bytovú výstavbu. 

 

 


