
 

                                                         Zverejnenie zámeru 

 

                           zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Obec Liptovské Beharovce so sídlom Liptovské Beharovce 9, 032 21, podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Beharovciach č.2/2020  zo dňa 

27.03.2020 

 

                                          zverejňuje zámer zámeny majetku obce 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

1/ Predmetom zámeny je nehnuteľný majetok – pozemok v obci Liptovské Beharovce, vo 

výlučnom vlastníctve obce Liptovský Beharovce, (spoluvlastnícky podiel 1/1-ina) 

vytvorený z pôvodnej „E“ KN parcely č. 1000/1, výmera 2636 m2, orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 166, zameraný geometrickým plánom zo dňa 29.1.2020, č. 40003337-

5/2020, vyhotoveným Ing. Jánom Benikovským, geodetom a kartografom, V Luhoch 5, 033 

01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 0033 37, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom dňa 10.2.2020, pod č. G1 -136/2020,  do novovytvorenej  

  

 Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 84/2, výmera 32 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, 

 

za spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 30/120-ín vo vzťahu k celku,  v obci 

Liptovské Beharovce, vo vlastníctve fyzickej osoby menom Radko Šinko, nar. 07.11.1986, 

032 21 Bobrovec č. 542, pričom tento pozemok je vedený Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálnym odborom, pre obec a katastrálne územie Liptovské Beharovce na liste 

vlastníctva č. 248 ako: 

 Parcely registra „E“ 

KN parcela č. 7733, výmera 155 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
                                                               spoluvlastnícky podiel 30/120 pod B/8. 

 

 2/ Zamieňajúcimi subjektami teda sú:  Obec Liptovské Beharovce, 032 21 Liptovské  

                                                               Beharovce s. č. 9, IČO:  00 315 443  

                                                               a 

                                                               Radko Šinko, rodený Šinko, nar. 07.11.1986,  

                                                               032 21 Bobrovec č. 542 

 

Zamieňajúci Radko Šinko má nadobudnúť pozemok v 1/1-ine. 

 

3/ Cenu zamieňaných pozemkov považujú obidve strany za rovnakú, teda pre žiadnu z nich 

nevzniká povinnosť doplatiť rozdiel v cene zamieňaných pozemkov. 

  

4/ Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Obec Liptovské Beharovce zamieňaný 

pozemok nevyhnutne potrebuje z dôvodu, že do pozemku v spoluvlastníctve Radka Šinka 

zasahuje požiarna studňa. Keďže jediným známym spoluvlastníkom je na „E“ KN parc. č. 

7733 Radko Šinko, je nutné nadobudnúť zámenou celý jeho spoluvlastnícky podiel. 



Ustanovenia o predkupnom práve pri nadobúdaní spoluvlastníckeho podielu u tohto pozemku 

sa teda nedajú uplatniť.    

 

5/ Na schválenie zámeny pozemkov bude potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

  

6/ Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce liptovskebeharovce@alconet.sk a úradná 

tabuľa obce 

 

 

7/ Doba zverejnenia: Od: 27.03.2020 

                                  Do: 12.04.2020 

 

 

V Liptovských Beharovciach dňa 27.03.2020 . 

 

 

 

 

                                                                                             Jozef Malý 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 


