
UZNESENIE 

z 13. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. decembra  2020 

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7.6   programu: Žiadosť Ľubomíra Ridzoňa o odkúpenie pozemku   pod garážou 

___________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 121/2020 

 

Obecného zastupiteľstva Obce Valaská 

 

I. 1. Berie na vedomie žiadosť  Ľubomíra Ridzoňa, Trieda Dukelských hrdinov 444/37, 976 

46 Valaská, o odkúpenie pozemku v k.ú Valaská: 

C-KN, parc. č. 1671/8 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

v k.ú Valaská, ,  vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 980 v prospech obce Valaská  v celosti. 

 

II.  Vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok obce Valaská  

C-KN, parc. č. 1671/8 o výmere 18 m², druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, v k.ú Valaská, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva č. 980 v prospech obce Valaská v celosti. 

 

za prebytočný. 

  

III. SCHVAĽUJE  

 

predaj pozemku parcela  C-KN č. 1671/8,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m2 v celosti vo vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre 

Okres Brezno, obec Valaská, kat. úz. Valaská postupom podľa § 9 ods.2 písm. a a §9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  žiadateľovi 

Ľubomírovi Ridzoňovi, Trieda Dukelských hrdinov 444/37, 976 46 Valaská. Žiadateľ 

prejavil záujem o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania 

právneho vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je 

postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa.  Vysporiadanie majetkových vzťahov 

s obcou. 

Kúpna cena:   7,-Eur/m2, cena celkom 126,- Eur 

za podmienky:  

 správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci. 

Vo Valaskej, dňa 17. 12. 2020 

 

                                      ..................................................... 

                                                   Mgr. Peter Jenča 

                                               starosta Obce Valaská 

 

 

 

 



Dôvodová správa:  

 

Žiadateľ Ľubomír Ridzoň, tr. bytom Trieda Dukelských hrdinov 444/37, Valaská 976 46, 

požiadal o kúpu obecného pozemku C-KN č. 1671/8 o výmere 18 m2 . Žiadateľ prejavil záujem 

o kúpu pozemku do výlučného vlastníctva z dôvodu usporiadania právneho vlastníckeho 

vzťahu k pozemku, ktorý majiteľ dlhodobo užíva a na ktorom je postavená stavba vo 

vlastníctve žiadateľa.   

 

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie konanej dňa: komisia predaj ne/odporúča 

 

      

Spracovala: Mgr. Alena Neuzerová  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


