
Obec Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa   
   
 
         

Zverejnenie zámeru 
previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 
 

Obec Dolná Ždaňa zverejňuje Zámer obce previesť nehnuteľný majetok obce v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 
8, písm .e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov :  
 
 
1. zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosti v celosti, t.j. v podiele 1/1, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Ždaňa, obec Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, vytvorenej na 
základe Geometrického plánu č. 36636029-202/2022, vyhotoveného dňa 21.6.2022, úradne overeného 
Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 8.7.2022, pod číslom G1-309/2022, a to :  
 
 novovytvorenej CKN parcely č. 832/4 vo výmere 117 m2 vyznačená ako TTP, ktorá vznikne odčlenením 
dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 832/1 vo výmere dielu 5217 m2 vyznačená ako TTP zapísanej na LV pre k.ú. 
Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  
 
 novovytvorenej CKN parcely č. 661/2 vo výmere 793 m2 vyznačená ako ostatná plocha, ktorá vznikne 
odčlenením dielu 1 od pôvodnej EKN parcely 697/1 vo výmere dielu 6465 m2 vyznačená ako ostatná plocha 
zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa 
 
Kúpna cena bude stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku.  
pre žiadateľa :  
Alena Čavojcová, Dolná Ždaňa č. 130, 966 01 Dolná Ždaňa a manžel  
Dušan Čavojec, Horná Ždaňa č. 84, 966 04 Horná Ždaňa 
 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že sa jedná o časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú v záplavovej zóne a 
ktoré  obec nemôže pre svoj rozvoj využiť, alebo inak zhodnotiť. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné 
účely a s prihliadnutím na skutočnosť, že žiadatelia sa o uvedené pozemky dlhodobo starajú , je predpoklad, že 
obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom obce.     
 

 
 

2. zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosti v celosti, t.j. v podiele 1/1, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Ždaňa, obec Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom vytvorenej na 
základe Geometrického plánu č. 33334501-008/2022, vyhotoveného dňa 27.5.2022 a to :  
 
 novovytvorenej CKN parcely č. 345/3 vo výmere 57 m2 vyznačená ako záhrada, ktorá vznikne odčlenením 
dielu 1 od pôvodnej EKN parcely 697/1 vo výmere dielu 6820 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísanej na 
LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  
 
Kúpna cena je stanovená na cenu 3,50 eur/1 m2 , spolu 199,50 eur 
pre žiadateľov :  
František Číž , trvale bytom  Dolná Ždaňa 240, 966 01 Dolná Ždaňa 



 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia časť pozemku dlhodobo užívajú a z dôvodu 
majetkovo- právneho vysporiadania vlastníctva celého pozemku.  Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku  
je tento pozemok pre Obec Dolná Ždaňa nevyužiteľný. 
 
  

 
 
 
 
V Dolnej Ždani 27. júla 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Andrea Murgašová  
                                                                                                                  starostka obce 


