
Obec Nitrianska Blatnica 
zast. starostom obce Mgr. Michalom Tomanom 

z v e r e j ň u j e 
v nadväznosti na § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici č. 
144/2014 zo dňa 23.10.2014 zverejňuje: 

  

OZNÁMENIE 
o zámere zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a to:  

 

  
1)  Obec Nitrianska Blatnica a Miloš Hermann, Nitrianska Blatnica č. 62 by si vzájomne 
zamenili pozemky v k. ú. Nitrianska Blatnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom 
by zo strany obce Nitrianska Blatnica šlo o zámenu pozemku parc. č. 1270, orná pôda, v 
celkovej výmere 9554 m2, parcela registra “E” zapísaná v LV č. 615 ako vlastníctvo Obce 
Nitrianska Blatnica   a zo strany Miloša Hermanna, bytom Nitrianska Blatnica č. 62 o  
zámenu pozemku parc. č. 1279, orná pôda, v celkovej výmere 5686 m2, parcela registra “E” 
zapísaná v LV č. 441 ako vlastníctvo Miloša Hermanna, bytom Nitrianska Blatnica č. 62, 
s tým, že zmluvné strany si navzájom nič  nedoplácajú ako dôvod  hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
2)  Dôvody osobitného zreteľa: 
Pri skutočnom zameraní pozemku KN-„E“ par. č. 1279, ktorý je vo vlastníctve Miloša 
Hermanna, bytom Nitrianska Blatnica č. 62, bolo zistené, že časť tohto pozemku zasahuje do 
stavby Kaplnka sv. Urbana a do cesty nad touto stavbou, v ktorej sú vedené inžinierske siete k 
nájomným bytovým domom.  
  
  

Zámer previesť majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zdôvodnený počas celej tejto doby. 

  

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke dňa 29.10.2014. 
 

 

Vyvesené dňa: 29.10.2014 
Zvesené dňa:     


