
  Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31  Hanušovce nad Topľou_ 

 

Z á m e r 

prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa. 

 

 

         Obecné zastupiteľstvo na svojom 16-tom zasadnutí dňa 26.04.2017 schválilo 4/5 

väčšinov zo všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Petrovce, prevod vlastníctva 

obce z dôvodu osobitné zreteľa takto: 

1.)  Z  parcely E KN 122/1 –    orná pôda o výmere 1750 m2, zapísanej na LV č. 560, katastrálne      

územie Petrovce, v súlade s Geometrickým plánom č. 44199236-55/2013, ktorý vyhotovil dňa 

3.2.2014 Peter Petrík, autorizačne overil dňa 3.2.2014 Ing. Ľubomír Perejda a úradne overil dňa 

6.2.2014 pod č. 61-45/14 Ing. Miloš Staško, boli vytvorené   nové parcely, ktoré budú predmetom 
prevodu a to parcely:  C KN č. 410/14 o výmere 306 m2, 410/15 o výmere  383 m2, 410/16 o výmere 

530 m2, 410/17 o výmere 26 m2, 410/19   o výmere 208 m2 a parcely 410/20 o výmere 125 m2. 

        Prevod bude vykonaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 

žiadatelia o kúpu uvedených parciel sa o tieto dlhodobo, viac ako 20 rokov,  starali a udržiavali 

ich.      

 

2.)     Predmetom prevodu bude parcela E KN č.122/101 – orná pôda o výmere 473 m2, ktorá je 

zapísaná 
na LV č. 560, katastrálne územie  Petrovce.  

 

         Prevod  bude    vykonaný  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 

žiadateľ a jeho príbuzní sa o túto parcelu po niekoľko desaťročí ale i v súčasností, starali 

a udržiavali ju.       

 

3.)    Predmetom prevodu    bude    parcela  E KN č.  536/3 – ostatné  plochy  o výmere  842 m2, ktorá 
je zapísaná  zapísanej na LV č. 258, katastrálne územie Petrovce. 

 

        Prevod  bude    vykonaný  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 

žiadateľ a jeho príbuzní sa o túto parcelu po niekoľko desaťročí ale i v súčasností, starali 

a udržiavali ju a predkovia žiadateľky na uvedenej parcele mali postavený dom.                    

            

 

V Petrovciach dňa 28.04.2017 

 

 

                                                                                                Ing. Miroslav Bobrik 

                                                                                                       starosta obce 

 

1. Na úradnej tabuli zverejnené : ........................................... 

 

2. Z úradnej tabule stiahnuté     :............................................ 


