
OBEC DOLNÁ MIČINÁ, Dolná Mičiná č. 1, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 

         

ZÁMER ZÁMENY MAJETKU OBCE 

 

 Obec Dolná Mičiná týmto v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  

z v e r e j ň u j e: 

 zámer zámeny majetku obce nasledovným spôsobom: 

 Pozemok parc. KN-C č. 611/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m², vytvorený 

Geometrickým plánom č. 35912626-23/21 vyhotoviteľa „GEODING, spol. s r.o.“, IČO: 35 912 

626, so sídlom Dolná 37, Banská Bystrica, 974 01, autorizačne overeným Ing. Pavlom Huťkom 

dňa 18.05.2021, úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica- katastrálnym odborom 

dňa 26.05.2021 pod č. 496/2021 z pôvodnej nehnuteľnosti, evidovanej v katastri nehnuteľností 

vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor pre okres Banská Bystrica, 

obec Dolná Mičiná, k.ú. Dolná Mičiná na LV č. 320 ako pozemok - parc. registra „E“ č. 1096/1 

ostatná plocha o výmere 2707 m² - ktorý je vo vlastnícke Obce Dolná Mičiná, bude prevedený 

do výlučného vlastníctva žiadateľa – Radoslav Rentka, rod. Rentka, nar. 16.01.1967, bytom: 

Dolná Mičiná 85, 974 01, občan SR 

a súčasne 

 Pozemok parc. KN-C č. 4/4 záhrada o výmere 10 m², vytvorený Geometrickým plánom č. 

35912626-23/21 vyhotoviteľa „GEODING, spol. s r.o.“, IČO: 35 912 626, so sídlom Dolná 37, 

Banská Bystrica, 974 01, autorizačne overeným Ing. Pavlom Huťkom dňa 18.05.2021, úradne 

overeným Okresným úradom Banská Bystrica- katastrálnym odborom dňa 26.05.2021 pod č. 

496/2021 z pôvodnej nehnuteľnosti, evidovanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným 

úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor pre okres Banská Bystrica, obec Dolná Mičiná, k.ú. 

Dolná Mičiná na LV č. 91 ako pozemok - parc. KN-C č. 4/1 záhrada o výmere 643 m² - ktorý je 

vo vlastnícke žiadateľa – Radoslava Rentku, bude prevedený do výlučného vlastníctva Obce 

Dolná Mičiná 

za súčasného vyplatenia peňažnej náhrady vo výške 397,60 € (slovom: tristodeväťdesiatsedem 

eur a šesťdesiat centov) zo strany žiadateľa v prospech Obce Dolná Mičiná. 

Spôsob predaja majetku:   zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Uskutočnenie zámeny uvedených pozemkov je potrebné 

z dôvodu nevyhnutnosti majetko-právneho usporiadania vlastníckych vzťahov k predmetným 

pozemkom. Pozemok  parc.  KN-C č. 4/4, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia v správe Obce 

Dolná Mičiná (resp. jej plánované pokračovanie), je v súčasnosti vo vlastníctve žiadateľa, a na druhej 

strane pozemok parc. KN-C č. 611/10 v skutočnosti predstavuje časť záhrady prináležiacej k rodinného 

domu žiadateľa, ktorý tento pozemok dlhodobo užíva, zabezpečuje jeho udržiavanie a má záujem o 

jeho pripojenie a scelenie. V prípade pozemku parc. KN-C č. 611/10 sa zároveň jedná o pozemok, ktorý 

Obec Dolná Mičiná žiadnym spôsobom dlhodobo nevyužíva. Uvedenou zámenou tak vznikne jednak 

majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa a zároveň Obec Dolná Mičiná vysporiada 



vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia v jej správe. Rozdiel vo 

výmere zamieňaných pozemkov bude kompenzovaný formou peňažnej náhrady za cenu, ktorej výška 

je určená znaleckým posudkom. 

Zámer zámeny vyššie uvedeného majetku týmto obec v súlade s ust. § 9a ods. 5 zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke po dobu 15 

dní – t.j. od 28.07.2021 do 13.08.2021.  

 

V Dolnej Mičinej, dňa 28.07.2021 

                                                                                                                             xxxxxxxx 

       ___________________________ 

                  Obec Dolná Mičiná 

       v zast. Oto Hudec - starosta obce 


