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V Púchove 09.04.2015 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. 
 
Zámery odpredaja  a zámeny nehnuteľností  
(zverejnené od 10.04.2015 do 27.04.2015) 
 
V súlade s §9a, ods.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE: 
 
A) Zámer odpredaja nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e):  
 
1) odpredaj pozemku novovytvorená parcela KNC č. 1425/69 o výmere 26 m2 v k. ú. 
Púchov, žiadateľovi ALVE SLOVAKIA, s.r.o., Vsetínska cesta 731, Púchov, so zriadením 
vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez parcelu KNC č. 1425/69 
v prospech vlastníkov parciel KNC č. 1425/4 a KNC č. 1425/25 v zmysle geometrického 
plánu č. 019/15, zo dňa 31.03.2015. 
Zdôvodnenie: Ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemku, ktorý bezprostredne nadväzuje 
na pozemky vo vlastníctve žiadateľa ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Púchov  a zároveň  predmetný 
pozemok zabezpečuje prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a oprávneným 
z vecného bremena.   
 
2) odpredaj pozemku novovytvorená parcela KNC č. 1425/68 o výmere 96 m2 v k. ú. 
Púchov, žiadateľovi M&V SLOVAKIA s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, Púchov. 
Zdôvodnenie: Ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemku, ktorý bezprostredne nadväzuje 
na pozemok  v spoluvlastníctve žiadateľa M&V SLOVAKIA, s.r.o. Púchov  a zároveň  
predmetný pozemok bezprostredne  prislúcha (je oplotený) k stavbe vo vlastníctve žiadateľa. 
 
 
B) Zámer zámeny nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e): 

 
-zámena nasledovných  nehnuteľností: 
Tibor Dundek, Vydrná č.s. 39, odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta 
Púchov nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  

- pozemok, novovytvorená parcela KNC č. 1319/6, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 16 m2, k.ú. Horné Kočkovce 

Mesto Púchov odovzdá Tiborovi Dundekovi, Vydrná č.s. 39, formou zámeny do výlučného 
vlastníctva  nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  

- pozemok, novovytvorená parcela KNC č. 1320/2 , druh pozemku ostatné plochy  
o výmere 156 m2, Horné Kočkovce  
 

Zdôvodnenie: Mesto Púchov zlegalizuje užívanie pozemku, ktorý je reálne využívaný ako 
časť miestnej komunikácie a odstavnej plochy v lokalite Vŕšok. Tibor Dundek získa pozemok, 
ktorý využíva a dlhodobo bol oplotený ako súčasť areálu zberných surovín a funkčne tvorí  
príslušenstvo k nehnuteľnostiam v jeho  vlastníctve. V oboch prípadoch ide o legalizáciu 
jestvujúceho stavu. Zámena uvedených nehnuteľností bude s  finančným vyrovnaním 
prevyšujúcej  výmery zamieňaného pozemku. 
 
 
Vypracoval: Ing. Jana Vondrová,  
 


