
 

 

Mesto Krásno nad Kysucou   

So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou  

IČO: 00314072  

Zverejnenie zámeru  

prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny  

mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov     

zverejňuje  zámer   

prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Krásno nad Kysucou  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa a to konkrétne:  

 

Účastník zámennej zmluvy č.1:  
Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 

72, spoluvlastnícky podiel 1/1  

  

Účastník zámennej zmluvy č.2:  
Seko Marcel r. Seko a Mária Seko r. Kasajová, č. 1301, Krásno nad Kysucou, PSČ 02302, SR, 

Podiel: 1/1  

 

Predmet zámeny:  
zámena nehnuteľnosti  - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa 

v k.ú. Krásno nad Kysucou  a to konkrétne :  

parcely č. C-KN 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 40 m2 na 

základe GP  zapísané   na LV č. 1837, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 

odbor  

  

za pozemok vo vlastníctve účastníka  č.1,  nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to 

konkrétne:  

parcela č. E-KN č. 9443, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 40 m2 na 

základe GP zapísaná na LV č. 3396, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 

odbor  

  

Finančná odplata:  
Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania 



 

 

 

Výmery zamieňaných pozemkov nie sú rovnaké – mestské pozemky majú výmeru cca 40 m2 

a pozemok vo vlastníctve Seko Marcel a manželka Mária Seko má výmeru  cca 40 m2 t.j 

rozdiel vo výmere nie je žiedny.  Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného 

vyrovnania.  

  

  
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: 

www.mestokrasno.sk  O predaji  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Termín konania obecného zastupiteľstva je 02.09.2020      

                  Ing. Jozef Grapa, primátor mesta   

Deň zverejnenia:   18.08.2020           

Deň zvesenia     :    
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