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Obec FRIČOVCE 
Fričovce 34  

082 37  Široké 

 

 

ZÁMER  č. 1/2022 OBCE FRIČOVCE  

NA PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE FRIČOVCE,  

NA KTORÝ SA SŤAHUJE PRÍPAD OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

 

 

Obec Fričovce na základe uznesenia č. 297 zo dňa 28.9.2022 schvaľuje zámer predať časť parciel 

KN-C č. 520/9 a 520/10 k. ú. Fričovce, evidovaných na LV č. 403, ktoré sú vo výlučnom 

vlastníctve Obce Fričovce, IČO:00327 026  nasledovne: 

 

I.  kupujúcemu  - Obci Široké, so sídlom 082 37 Široké č. 118, IČO: 00 327 832 zast: Ing. Stanislav 

Bartoš – starosta obce, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 k celku,  

a) parcele C-KN č. 520/9 o výmere 254 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, spôsob 

využitia pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 1, 

b) parcele C-KN č. 520/10 o výmere 679 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 

spôsob využitia pozemku: 18, umiestnenie pozemku: 1 

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5.262,15 € (slovom: päťtisícdvestošesťdesiatdva eur 

a pätnásť centov).  

 

II. kupujúcemu - Obci Šindliar, so sídlom 082 36 Šindliar č. 144, IČO: 00 327 824 zast.: Ing. 

František Sedlák – starosta obce, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 k celku, k 

nehnuteľnostiam  

a) parcele C-KN č. 520/9 o výmere 254 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, spôsob 

využitia pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 1, 
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b) parcele C-KN č. 520/10 o výmere 679 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 

spôsob využitia pozemku: 18, umiestnenie pozemku: 1. 

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5.262,15 € (slovom: päťtisícdvestošesťdesiatdva eur 

a pätnásť centov).  

 

III. kupujúcemu - Obci Lipovce, so sídlom 082 36 Lipovce č. 92, IČO: 00 327 387 zast.: Ján Šatník 

– starosta obce, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 k celku, k nehnuteľnostiam  

a) parcele C-KN č. 520/9 o výmere 254 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, spôsob 

využitia pozemku: 99, umiestnenie pozemku: 1, 

b) parcele C-KN č. 520/10 o výmere 679 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 

spôsob využitia pozemku: 18, umiestnenie pozemku: 1. 

za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 5.262,15 € (slovom: päťtisícdvestošesťdesiatdva eur 

a pätnásť centov). 

 

Predaj sa realizuje na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

- prevádzané pozemky (parcely KNC 520/9 a KNC 520/10) sa nachádzajú pod stavbou 

ČOV spolu s jej ochranným pásmom.  

- Stavba ČOV je v spoločnom vlastníctve predávajúceho a kupujúcich  

Zámer schválený  uznesením č. 297 na zasadnutí OcZ Fričovce dňa 3.10.2022. 

Dátum zverejnenia: 4.10.2022 

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa, www.obecfricovce.sk, CUET 

 

....................................... 

PhDr. Ján Mikula MBA 

Starosta obce 

http://www.obecfricovce.sk/

