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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 je pozemok „C“ KN parc. č. 15227/13, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 322 m², vytvorený geometrickým plánom č. 259/2019 zo dňa 09. 09. 2019, úradne 

overeného dňa 13. 12. 2019, pod r.č. 853/2019, vyhotoviteľa Brandys, s. r. o. ul. Cyrila 

a Metoda 329/6, Námestovo, IČO: 36431281, z KN „C“ parcely 15227/6 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 746 m
2
, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská Lesná,  evidovaný na LV 

905 v k.ú. Oravská Lesná a pozemky „C“ KN parcelné číslo 15227/15-orná pôda o výmere 22 

m
2
, parcelné číslo 15227/16-orná pôda o výmere 215 m

2
, parcelné číslo 15014/7-trvalý trávny 

porast o výmere 103 m
2
 evidované na LV 5231 v k.ú. Oravská Lesná, okres Námestovo.     

Zámennou zmluvou Obec Oravská Lesná prevedie pozemok „C“ KN parc. č. 15227/13, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m², vytvorený geometrickým plánom č. 259/2019 

zo dňa 09. 09. 2019, úradne overeného dňa 13. 12. 2019, pod r.č. 853/2019, vyhotoviteľa 

Brandys, s. r. o. ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO: 36431281, z KN „C“ parcely 

15227/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 746 m
2
, ktorý je vo vlastníctve obce Oravská 

Lesná,  evidovaný na LV 905 v k.ú. Oravská Lesná na Antona Škamora, trvale bytom 

Oravská Lesná 921, 029 57 Oravská Lesná. Anton Škamor, trvale bytom Oravská Lesná 921, 

029 57 Oravská Lesná, okres Námestovo prevedie vlastnícke právo k pozemkom evidovaným 

na LV 5231 v k.ú Oravská Lesná, „C“ KN parcelné číslo 15227/15-orná pôda o výmere 22 

m
2
, parcelné číslo 15227/16-orná pôda o výmere 215 m

2
, parcelné číslo 15014/7-trvalý trávny 

porast o výmere 103 m
2
 na Obec Oravská Lesná.     

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce 

Oravská Lesná ako prvého vymieňajúceho nie je možné využívať ako prístupovú 

komunikáciu v lokalite Mrzáčka a to z dôvodu nevhodného umiestnenia v teréne a z dôvodu 

existencie stavby vo vlastníctve druhého vymieňajúceho zasahujúcej do tohto pozemku. Na 

zamenenom pozemku obec vybuduje riadnu prístupovú komunikáciu, ktorá bude slúžiť 

novovytváranej lokalite s IBV. 

 


