
       Obec Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa   

   

  

          

Zverejnenie zámeru 

previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

 
1. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/73 vo výmere 169 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Ivan Balko,  rod. Balko a manž.   

Anna Balková, rod. Bineková ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 95; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/74 vo výmere 126 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľa :  

Ján Oravec,  rod. Oravec  , trvale bytom Kopernica č. 84, 967 01 Kopernica  

 



Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

3. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/75 vo výmere 128 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľku :  

Jolana Dávidová,  rod. Gallová, , trvale bytom Dolná Ždaňa č. 93, 966 01 Dolná Ždaňa  

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadateľka  je  vlastníčkou susedných nehnuteľností 

a pozemok, ktorý je predmetom žiadosti dlhodobo užíva a obhospodaruje a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

4. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/76 vo výmere 61 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Ľubomír Baniari,  rod. Baniari  a manž. 

Zuzana Baniariová, rod. Kralovičová ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 95; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

5. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/77 vo výmere 58 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Vladimír Šurka,  rod. Šurka  a manž. 

Gabriela Šurková, rod. Mošková ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 90; 966 01 Dolná Ždaňa 



 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

6. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/78 vo výmere 55 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

František Čierťažský,  rod. Čierťažský a manž. 

Jarmila Čierťažská, rod. Javorská ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 89; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

7. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/79 vo výmere 49 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Bohumír Ďurča,  rod. Ďurča  a manž. 

Soňa Ďurčová, rod. Mošková ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 88; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

8. 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. 53274318/59/2021, vyhotoveného dňa 

11.11.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 11.11.2021, 

pod číslom G1-528/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/80 vo výmere 68 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľku :  



Terézia Lüttmerdingová  rod. Blahová  , trvale bytom Dolná Ždaňa č. 87, 966 01 Dolná Ždaňa  

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadateľka  je  vlastníčkou susedných nehnuteľností 

a pozemok, ktorý je predmetom žiadosti dlhodobo užíva a obhospodaruje a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

9. 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. do 

podielového vlastníctva, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Ždaňa, obec Dolná Ždaňa, okres 

Žiar nad Hronom, vytvorenej na základe Geometrického plánu č. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

586/81 vo výmere 75 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 vyznačená 

ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Kristína Sýkorová,  rod. Fábryová , trvale bytom Dolná Ždaňa č. 87, 966 01 Dolná Ždaňa  v podiele 

4/6 

Peter Sýkora, rod. Sýkora ,  , trvale bytom Dolná Ždaňa č. 87, 966 01 Dolná Ždaňa  v podiele 1/6 

Pavel Sýkora, rod. Sýkora,  , trvale bytom Dolná Ždaňa č. 87, 966 01 Dolná Ždaňa  v podiele 1/6   

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

10. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/82 vo výmere 47 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Jozef Beňo,  rod.Beňo,  a manž. 

Janka Beňová, rod. Fábryová ,  

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 85; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

11. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/83 vo výmere 59 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   



pre žiadateľov :  

Jozef Búci,  rod.Búci,   a manž. 

Magdaléna Búciová, rod. Mikulášová ,  

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 84; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

12. 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. 34130675/31/2020, vyhotoveného dňa 

27.1.2021, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dňa 9.2.2021, pod 

číslom G1-35/2021, a to :  

 

novovytvorenej CKN parcely č. 586/84 vo výmere 50 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorá vznikne odčlenením dielu 1 od pôvodnej CKN parcely 686/2 vo výmere dielu 4047 m2 

vyznačená ako zastavaná plocha zapísanej na LV pre k.ú. Dolná Ždaňa vo vlastníctve Obce Dolná Ždaňa,  

 

Kúpna cena je stanovená na cenu  1,- €/ , čo predstavuje kúpnu cenu celkom 1 ,00 €, slovom jedno Eur   

pre žiadateľov :  

Daniel Vincenc,  rod.Vincenc,   a manž. 

Alžbeta Vincencová, rod. Baranová ,   

Obaja trvale bytom  Dolná Ždaňa 83; 966 01 Dolná Ždaňa 

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že žiadatelia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností 

a pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti dlhodobo užívajú a obhospodarujú a tvoria jeden celok s ich 

záhradami. 

 

 

 

 

 

V Dolnej Ždani 20. júna 2022   

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                             Mgr. Andrea Murgašová  

                                                                                                                                    starostka obce 


