
V zmysle § 9a ods.2 a §9 ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Obec Jalšové zverejňuje svoj zámer 

Predaj pozemku:    Mário Pavlovič, rod. Pavlovič 

                               Jalšové č. 106 

                               922 31  Jalšové 

                               Vladimíra Pavlovičová, rod. Rusnáková 

                                  Jalšové 106 

                                  922 31   Jalšové 

predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce  

 parcela  registra „C“ KN zastavaná plocha nádvoria č. 196/15, výmera parcely 196/15 je 205 

m2 z pôvodnej parcely 196/1 registra „C“ KN zastavaná plocha a nádvorie  k.ú.  Jalšové  

 

 parcela reg. „C“ KN  196/16  zastavaná plocha a nádvorie,  výmera parcely  je 37 m2, 

z pôvodnej parcely 196/1 registra „C“ KN zastavaná plocha a nádvorie  k.ú.  Jalšové  

 

 z dôvodu scelenia pozemkov a dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko  je  vlastníkom 

susediacich parciel č.163/2 a 162/2. OZ Jalšové súhlasí s odpredajom pozemku spôsobom 

hodným osobitného zreteľa – scelenie pozemkov, a s cieľom vypracovania zámeru obce podľa  

§ 9a ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z 5 

poslancov OZ Jalšové 3 prítomní,  2 neprítomní, za 3 / p. Masaryk,  p.Pažitný, p. Živčák/, proti 

0, zdržal sa 0.  

kupujúcim:   Mário Pavlovič, rod. Pavlovič a manželka Vladimíra Pavlovičová, rod.     

                     Rusnáková, obaja trvale bytom Jalšové č. 106, 922 31  Jalšové. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Osobitný zreteľ v zmysle § 9a ods.2 a §9 ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je zdôvodnený skutočnosťou, že Mário Pavlovič  a manželka sú vlastníkmi 

susediacich parciel č.163/2 a 162/2 a  uvedené parcely č.195/15 a 196/16 v k. ú. Jalšové 

(vyčlenené z pôvodnej parcely 196/1 zastavaná plocha a nádvorie) novému majiteľovi by 

odpredajom pozemkov vzniklo scelenie pozemkov /p.č.163/2 a 162/2/, ktoré sú susediace 

s danými parcelami. Pozemky sú vzhľadom k umiestneniu nevyužiteľné pre obec Jalšové. 

 

                                                         Marian Paulovič                                      

                                                        starosta obce 

Vyvesené : 28.02.2022 

Zvesené :   15.03.2022 

 


