
Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad 223, 023 03 
_______________________________________________________________ 

  

 

O Z N Á M E N I E 
o zámere Obce Zborov nad Bystricou predať svoj majetok  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa  

ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  
 
 

 Starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý na základe  uznesenia 

Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou č. 270/2022 zo dňa 01.06.2022 v súlade  

s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

 

týmto oznamuje zámer Obce Zborov nad Bystricou predať  
 

parcely C KN č. 3129/1 o výmere 171m2 trvalý trávnatý porast, C KN č. 3129/2 o výmere 

74m2 zastavané plochy a nádvoria a C KN č. 3130/2 o výmere 65 m2 záhrada, ktoré sú 

odčlenené z časti pozemku parcely E KN č. 7327 vo vlastníctve obce Zborov nad Bystricou                       

o výmere 1445 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2227, a sú novovytvorené na základe  

geometrického plánu č. 110/2017 zo dňa 09.08.2017 vyhotoveného Ing. Matejom Byrtusom, 

úradne overeného správou katastra dňa 18.08.2017 pod číslom 992/2017,  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších právnych predpisov v prospech žiadateľky Zity Jedinákovej, bytom 

Osloboditeľov 19, 066 01 Humenné, ktorý spočíva v tom, že: 

  

„Nehnuteľnosť pod rodinným domom a jej súčasť záhrady užíva a riadne sa stará p. 

Jedináková Zita viac ako 50 rokov, platí za tieto nehnuteľnosti dane a v dobromyseľnosti ju 

užíva“.    

 

Zámer prenajať majetok obce sa ďalej zverejňuje na  

 

a) úradnej  tabuli Obce Zborov nad Bystricou 

b) internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou www.zborovnadbystricou.sk  

c) úradnej  tabuli Obce Zborov nad Bystricou – www.slovensko.sk   

 

 

 

 

V Zborove nad Bystricou dňa 20.07. 2022                                      

 

 

        PaedDr. Juraj Hlavatý 
starosta obce  

 

http://www.zborovnadbystricou.sk/
http://www.slovensko.sk/

