
 

   OBEC  FORBASY ,  0 6 5  0 1  H n i e z d n e  

                                                                                              Forbasy dňa : 25.06.2015 

 
so sídlom: Obecný úrad Forbasy, Forbasy 40,  065 01 Hniezdne   

zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Vyrostekom  

 

v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva vo Forbasoch zo dňa 25.06.2016   číslo  4/9,  4/10  

 

z v e r e j ň u j e  

zámer zámeny  nehnuteľného majetku Obce Forbasy  

1. Zámer zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Forbasy, zapísaných na LV č. 359 ako: KN-E 

parcela č. 1654/1, vo výmere 119 m2, orná pôda, KN-E parcela č. 1654/2, vo výmere 107 m2, orná pôda, KN-E parcela 

č. 1654/3, vo výmere 323 m2, orná pôda, KN-E parcela č. 391/1, vo výmere 25 m2, orná pôda, KN-E parcela č. 391/3, vo 

výmere 131 m2, orná pôda, t.j. s celkovou výmerou 705 m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce, za nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa v katastrálnom území Forbasy, zapísanú na LV č. 966 ako KN-C parcela č. 501, vo výmere 1.027 m2, orná pôda, 

ktorej výlučným vlastníkom je Ladislav Simoník, Forbasy č. 124, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a, ods. 8, písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Na pozemku, ktorý obec nadobudne zámenou za svoje nehnuteľnosti Obec plánuje vo verejnom záujme vybudovať čistiareň 

odpadových vôd, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom Obce.  

2.  Zámer zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Forbasy, zapísaných na LV č. 359 ako: KN-E 

parcela č. 1085/3, vo výmere 1.027 m2, trvalé trávne porasty, KN-E parcela č. 1874/1, vo výmere 79 m2, orná pôda, KN-

E parcela č. 1895/1, vo výmere 82 m2, orná pôda, t.j. s celkovou výmerou 1.188 m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce, za 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Forbasy, zapísanú na LV č. 838 ako KN-C parcela č. 502, vo 

výmere 1.122 m2, orná pôda, ktorej výlučným vlastníkom je Pavol Keklák, Forbasy č. 122, a to z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Na pozemku, ktorý obec nadobudne zámenou za svoje nehnuteľnosti Obec plánuje vo verejnom záujme vybudovať čistiareň 

odpadových vôd, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom Obce.  

Odôvodnenie:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Forbasy schválilo trojpätinovou väčšinou zámer zámeny nehnuteľného majetku Obce Forbasy 

spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. b) zák. 138/1991 Zb., ktorého predmetom sú pozemky potrebné k výstavbe ČOV  Forbasy 

 

 

Dátum zverejnenia: 25.06.2015  

 

                                                                                             Ing. Július Vyrostek 

                                                                                               Starosta obce 

 

Vyvesené dňa : 25.06.2015 

Zvesené dňa   : 

 


