
O b e c   K o c u r a n y  
Obecný úrad Kocurany č. 105,  972 02, IČO 00648868,  

 

www.kocurany.sk, obec@kocurany.sk 

 

 

 

 
 

z v e r e j ň u j e  
 

v zmysle 

  § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. 

 

zámer previesť  majetok obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 
Predmet prevodu:  

k. ú. Kocurany  

LV č.661 parcela EKN č.95 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 18 m2 v podiele 

36/108  v prospech Obce Kocurany, pričom v zmysle geometrického plánu GEODÉZIA 

LMPD, s.r.o. Hollého 7, Žilina, číslo plánu 70/2017-PD zo dňa 18.9.2017  sa vytvoria nové 

parcely CKN č.312/1 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 13 m2 a CKN č.314/7 - 

zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m2 

 
Kupujúci: Margita Lavušová, rod. Klincová, Partizánska 240/98, Lehota pod Vtáčnikom 

 

LV č.662 parcela EKN č.98 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 284 m2 v podiele 

12/144  v prospech Obce Kocurany, pričom sa vyčlení podiel obce len z časti pozemku vo 

výmere 92 m2 a to v zmysle geometrického plánu GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 

Žilina, číslo plánu 70/2017-PD zo dňa 18.9.2017, ktorým sa vytvoria nové parcely CKN č. 

312/2 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 12 m2 , CKN č.312/4 - zastavané plochy 

a nádvorie vo výmere 14 m2 , CKN č.312/8 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 4 m2 , 

CKN č.314/6 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 53 m2 a CKN č.319/2 - zastavané 

plochy a nádvorie vo výmere 9 m2 

 
Kupujúci: Margita Lavušová, rod. Klincová, Partizánska 240/98, Lehota pod Vtáčnikom 

 

 

 

http://www.kocurany.sk/


LV č.664 parcela EKN č.100 – záhrady vo výmere 324 m2 v podiele 4/144  v prospech Obce 

Kocurany, pričom sa vyčlení podiel obce len z časti pozemku vo výmere 147 m2 a to v zmysle 

geometrického plánu GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, Žilina, číslo plánu 70/2017-PD zo 

dňa 18.9.2017, ktorým sa vytvoria nové parcely CKN č. 314/4 - zastavané plochy a nádvorie 

vo výmere 32 m2 , CKN č.314/5 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 58 m2 , CKN 

č.315/4 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 55 m2 a  CKN č.317/2 - záhrada vo výmere 

2 m2  
  

Kupujúci: Margita Lavušová, rod. Klincová, Partizánska 240/98, Lehota pod Vtáčnikom 

  Gustáv Kliniec, rod. Kliniec, Kocurany č.74 

 

Kúpna cena: určí Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch pri schvaľovaní kúpnej zmluvy 

 

Dôvod:  Obec Kocurany s využitím spoluvlastníckych podielov predmetných pozemkov 

nepočíta, sú podiely v súkromných parcelách, žiadatelia pozemky vlastnícky 

usporadúvajú s ostatnými spoluvlastníkmi. 
 

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo   648/19/2020 písm. b) dňa 19.8.2020. 

 

 

Vyvesené: 24.8.2020 

 

Zvesené:  

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec 

starosta obce 
  


