
Obec Rimavské Janovce 
 

VÝPIS    Z     U Z N E S E N  I A   

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

obce Rimavské Janovce zo dňa 6.10.2020 
 

K bodu 4 Prerokovanie odpredaja pozemkov na Močiari  

Uznesenie č. 178/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A: SCHVAĽUJE: Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nasledovných pozemkov -  je novovytvorený pozemok parc. č. 3760 /46  ostatné plochy  vo výmere 68 

m2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 47124695-87/2019, vyhotoveným firmou Peter 

Očovay, dňa 10-1-2020 z pôvodného pozemku s parc. EKN č 4852 vo výmere 3122m2 na LV 842. 

Pôvodný pozemok sa nachádza v k. ú. Rimavské Janovce , okres Rimavská Sobota , je vedený v 

katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Rimavská  Sobota na liste vlastníctva 

č. 842 vo vlastníctve obce Rimavské Janovce v celosti, ako parcela registra E KN evidovaná na 

katastrálnej mape – pre Peter Sojka a Danka Sojková, Močiar 475/13, Rimavská Sobota   
                    v cene 5,96.-Eur / m2 .  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený novovytvorený pozemok pre obec 

Rimavské Janovce  je neupotrebiteľný, je roky už súčasťou pozemku vo vlastníctve žiadateľov, 

odkúpením a oplotením si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok, ktorý plánujú užívať ako záhradu.  

 

B : SCHVAĽUJE: Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nasledovných pozemkov zámer predať svoj majetok priamym predajom do vlastníctva, v rozsahu 
spoluvlastníckeho podielu 1/1, pre Janku  Sojkovú , trvale bytom Rybárska 1634/9, 97901 Rimavská 
Sobota.  
Predmetom predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je novovytvorený pozemok parc. 

č. 3760 /47  ostatné plochy  vo výmere 33 m2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 

47124695-87/2019, vyhotoveným firmou Peter Očovay, dňa 10-1-2020 z pôvodného pozemku s parc. 

EKN č 4852 vo výmere 3122m2 na LV 842   .   

                        Cena  5.96.-Eur / m2. 

 Pôvodný pozemok sa nachádza v k. ú. Rimavské Janovce , okres Rimavská Sobota , je vedený v 
katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Rimavská  Sobota na liste 
vlastníctva č. 842 vo vlastníctve obce Rimavské Janovce v celosti, ako parcela registra E KN evidovaná 
na katastrálnej mape. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený novovytvorený 
pozemok pre obec Rimavské Janovce  je neupotrebiteľný, je roky už súčasťou pozemku vo vlastníctve 
žiadateľov, odkúpením a oplotením si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok, ktorý plánujú užívať 
ako záhradu.  
 



B : Ukladá starostovi obce: zabezpečiť všetky právne kroky ku uzavretiu zmluvy o predaju majetku 
obce Rimavské Janovce . Úhradu nákladov  znáša obec a kupujúci na polovicu. Obec zabezpečí návrh 
na vklad do katastra nehnuteľností.  

  

Hlasovanie:    

Za: 6 Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács Alexander Nagy,  Peter Fülöp, 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Roman Uhrin 

Neprítomní: 0  

 

                                                        

                                                                          Stanislav Krahulec........................................ 

V Rimavských Janovciach dňa  7.10.2020 

 

 


