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Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov. 
 
Zámer zámeny nehnuteľností.  
(zverejnené 07.05.2012 do 23.05.2012) 
 
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov 
MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE: 
 
Zámer zámeny nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm.e): 
-zámena nehnuteľností: 
Spoločnosť PARI odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta nehnuteľný 

majetok v tomto rozsahu:  

- stavba, súpisné číslo 522, popis stavby Župný dom-sklad soli, stojaca na 

pozemku, parcelné číslo 1219, register C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere  467 m2,k.ú. Púchov  

- pozemok, parcelné číslo 1219, register C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 467 m2, k.ú. Púchov 

- pozemok, parcelné číslo 1270/80 druh pozemku  orná pôda  o výmere 5.000 m2, 

parcela registra „C“, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 1270/9 druh pozemku 

orná  pôda  o výmere 26.689 m2, k.ú. Horné  Kočkovce,  

Mesto odovzdá spoločnosti PARI formou zámeny do výlučného vlastníctva  nehnuteľný 

majetok v tomto rozsahu:  

- stavba, súpisné číslo 875, popis stavby dom, stojaca na pozemku, parcelné číslo 
1315/1, register C,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  267 m2, k.ú. 
Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1315/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 267 m2, register C, k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1315/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 119 m2, register C k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1317, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 351 m2, register C k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1830/2, druh pozemku ovocný sad, o výmere 10.321 m2, 
register C  k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1733/21 druh pozemku  ostatná plocha o výmere 517 m2, 
parcela registra „C“, ktorá vznikla zameraním parcely registra „E“ č. 655/1 druh 
pozemku orná pôda   o výmere 517 m2, k.ú. Púchov. 

Zdôvodnenie: 

- Mesto Púchov získa do vlastníctva budovu Župného domu, ktorú má 
v prenájme cca 10 rokov. V Župnom dome sú obradné priestory, múzeum, 
depozitár knižnice,  konajú sa tu všetky občianske a spoločenské obrady. Je 
v záujme mesta, aby Župný dom spolu  s Mestským európskym parkom a 
Malým župným domom tvorili kultúrny areál s vyporiadaným vlastníckym 
právom. 

- Mesto zámenou získa pozemok pre perspektívne rozšírenie cintorína 
v Horných Kočkovciach 

- Mesto zámenou zlikviduje pohľadávku voči spoločnosti PARI 
 
 Vypracoval: Ing. Jana Vondrová, prednostka MsÚ 



 

 

 


