
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného  

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 
Obec Čaka v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čake  zo dňa           

28.06.2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

Uznesenie č. 145/2022 

 

Predmet predaja:  

    pozemok parcela registra CKN č. 2530/6 – zastavaná plocha vo výmere 149 m2,  vedená  

na LV č. 1, k.ú. Čaka do vlastníctva:  

 Ladislav Hunus, rod. Hanus, bytom Vinohradnícla 28, 934 01  Levice, podiel 1/1 k celku.  

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že s prihliadnutím na polohu pozemku je 

predpoklad, že obci sa nepodarí iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na vklad do katastra znáša  

kupujúci.   

Uznesenie č. 146/2022 

Predmet predaja:  

     pozemok parcela registra EKN č. 2451 – trvalý trávny porast vo výmere 964 m2,  

     pozemok parcela registra EKN č. 2379/2 – orná pôda vo výmere 120 m2,   

    pozemok parcela registra EKN č. 24379/3 – orná pôda vo výmere 141 m2, vedené na LV  

    č. 566, k.ú. Čaka  

    pozemok z  parcela registra CKN č. 2453/3 – zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV 

    č. 1, na ktoré bude vyhotovený geometrický plán, ktorý dajú vyhotoviť žiadatelia o kúpu 

pozemkov.  

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sú susediace s pozemkom 

vo vlastníctve žiadateľov. S prihliadnutím na  polohu pozemkov  je predpoklad, že obci sa 

nepodarí iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu,  kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na 

vklad do katastra znášajú  kupujúci 

do vlastníctva: 

 Hana Viglašová rod. Bieliková  a Milan Viglaš, bytom: 935 68  Čaka č. 219, podiel 1/1. 

 

 

 

                                                                                    Ľudovít Viglaš 

                                                                                starosta obce Čaka 



Dátum zverejnenia: 01.08.2022                         

Dátum zvesenia:      15.08.2022 

 

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce, webová stránka obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


