
 
Obec LITMANOVÁ, Litmanová č. 79, 065 31 Jarabina 

 
Zámer obce Litmanová odpredať časť nehnuteľnosti  

vo vlastníctve obce pre  
p. Miroslav Hlinka, rod. Hlinka, Litmanová 134, PSČ 065 31 Jarabina,  

 
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, formou odpredaja nehnuteľnosti  

 
Obec Litmanová v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve 
majetku obce: 
 
časť pozemku parc. č. KN-C 301, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, odčlenením 73 
m2, časť pozemku parc. č. KN-C 570/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
odčlenením 40 m2, a to pričlenením k existujúcej parcele č. 307/2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, v doterajšej výmere 115 m2, na základe GO plánu č. 45/2020, úradne 
overený pod číslom G1-561/2020 zo dňa 31.08.2020 v katastrálnom území Litmanová, okres 
Stará Ľubovňa, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1481, vedenej Katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Starej Ľubovni. 
 
 

pre nadobúdateľa p. Miroslav Hlinka, rod. Hlinka, Litmanová 134, PSČ 065 31 Jarabina, 
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. 
 
Zdôvodnenie odpredaja: odpredajom uvedeného pozemku dôjde k usporiadaniu 
majetkovoprávnych pomerov nadobúdateľa. 
 

Pri prevode majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú 
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí 
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 

 
                                                                                     Mgr. Nataša Hlinková  

                                                                                          starostka obce 
 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa: 08. 02. 2021 

 


