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    Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce: „časť pozemku 

KN-E p. č.2357 zastavané plochy v k ú. Bijacovce“ spôsobom podľa § 9a ods. 8

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

Obec Bijacovce v súlade s  § 9a ods.  8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

Časť  parcely  odčlenenej  od  parcely  KN-E  p.  č.  2357,  okres  Levoča,  obec  Bijacovce,
katastrálne územie Bijacovce, ako novovytvorená parcela č. 341/3 vo výmere 15 m2 podľa
GP č. 1/2014 spracovaným p. Jozefom Chovancom geodetom, Klčov 91, 053 02, úradne
overeným dňa 26.02.2014 pod číslom 17/74 Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny, 

na p. Petra Tomuska, trvale bytom Bijacovce č. 23, 053 06  Bijacovce, spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a
odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí.  Podľa § 9a ods.  8 písm. e) zákona o majetku obcí sa
ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade
so  zákonom  o  majetku  obcí  rozumie  skutočnosť,  že  prevodom  majetku  obce  sa  prispeje  k
účelnejšiemu  využívaniu  iného  majetku  a  účelnejšiemu  usporiadaniu  majetkových  pomerov
s ohľadom  na  tvar  a rozmery  pozemkov  vo  vlastníctve  obce  a tretích  osôb,  pričom  nemožno
rozumne očakávať účelne nadobudnutie  predmetných nehnuteľností  inou osobou ako p.  Petrom
Tomuskom. 

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce
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