
Výzva chatárom z k.ú. Valkov  na 

vysporiadanie pozemkov okolo chát 

 

21.09.2015 | Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch 

odsúhlasilo zámer odpredať pozemky v okolí 

rekreačných chát, stavieb a už existujúcich pozemko 

v k.ú. Valkov. Každý vlastník nehnuteľnosti si tak 

môže od obce Bžany  dokúpiť pozemky, ktoré 

užíva. Vzhľadom na to, že  je vedený  súdny spor 

Greckokatolickej  cirkvi s obcou   je vhodné si 

vysporiadať majetok, na ktorom nie je rozhodnutím 

Okresného súdu Svidník plomba kým je čas. Je 

lepšie si kúpiť pozemok od obce ako v rámci  

prípadnej exekúcie. 

  

  

 

Postup v jednotlivých krokoch: 

  

1. Vyplňte žiadosť 

Ak si chcete dokúpiť pozemok, ktorý užívate, stačí vyplniť jednoduchú žiadosť, ktorej predlohu 

nájdete v prílohe 

  

  

2. K žiadosti priložte skicu 

Súčasťou žiadosti by mal byť návrh - skica geometrického plánu, kde bude vyznačená plocha, 

ktorú chcete dokúpiť. Najlepšie je osloviť geodeta, aby Vám takýto návrh v počítači pripravil. 

Pozrite si v prílohe  vzor, ako by mala taká skica vyzerať. 

  

  

3. Doručte žiadosť obci Bžany 

Prostredníctvom pošty,  ale najlepšie bude, ak oscenovanú žiadosť o odkúpenie pozemku  

doneste osobne alebo   doručíte e-mailom na adresu starosta@bzany.sk. 

  

Do predmetu mailu uveďte: žiadosť o kúpu pozemku. 

  

Ideálne je doručiť žiadosť čo najskôr. Obecné zastupiteľstvo malo posledné rokovanie 02. 09. 

2015. 

  



V prípade, že na  kúpu existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, vzhľadom  na výnimku 

prijatú Obecným zastupiteľstvom  pre rok 2015  je cena stanovená na  10,- EUR za 1 m2. 

  

6.  Zastupiteľstvo a predaj z dôvodov hodných osobitného zreteľa priamym predajom 

Následne bude o žiadosti rozhodovať obecné zastupiteľstvo, ktoré by malo definitívne schváliť 

odpredaj a určiť či sú splnené dôvody hodné osobitného zreteľa. podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec za poplatok 20,-€ 

vypracováva návrh kúpnej zmluvy aj návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. 

 

Časté otázky a odpovede: 

Koľko metrov štvorcových môžem odkúpiť? 

Nie je to nijako limitované. Záleží len na Vás, vhodné je si vysporiadať pozemky, ktoré v 

skutočnosti využívate. 

 

Koľko krát ročne rokuje Obecné zastupiteľstvo? 

Minimálne jeden krát za tri mesiace.  Je preto vhodne podať žiadosť o kúpu pozemku čo 

najskôr.  

 

 

 

  

Nemáte vhodného geodeta? 

Ján Štiavnický  0903 614 773 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TLAČIVO - ŽIADOST O DOKÚPENIE POZEMKU 

 

 

Tlačivo: Žiadosť o dokúpenie pozemku k rekreačnej chate, resp. k existujúcemu pozemku 
   

                                                                               Obec Bžany  

                                    Bžany  č. 46 

               090 33 Turany nad Ondavou 

     V ...................................... dňa ..................... 

Vec:  Žiadosť o dokúpenie pozemku  
 

Žiadateľ:  

Meno a priezvisko:  

Adresa:  

Telefonický kontakt:  

E-mail:    @ 

Som vlastníkom: (*hodiace sa zakrúžkujte) 

a) Rekreačnej chaty 

b) Pozemku 

c) Stavby 

Moja nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva číslo:  

Katastrálne územie Valkov, kde sa nachádza moja nehnuteľnosť:  

Uveďte dôvod dokúpenia pozemku:(*napr. rozšírenie, vysporiadanie, zosúladenie s užívacím stavom atď.)  a zároveň  uveďte 

dôvody hodné osobitného zreteľa ak   sú podľa Vás dané. 

    

                                                                                                       ….......................................................                                                                                                              

               podpis žiadateľa 

V prílohe:  

Skica - návrh geometrického plánu* s výkazom výmer s vyznačením pozemku a výmery, o ktorý mám 

záujem. geometrický plán nemusí byť overený, k žiadosti stačí predložiť obyčajnú skicu vyhotovenú 

geodetom. Overiť geometrický plán dáte až potom, čo Vaša žiadosť bude schválená Obecným 

zastupiteľstvom 

  

 

 

http://www.domasacity.sk/content/file/ziadost-o-dokupenie-pozemku.docx


Vzor návrhu - skice tu: VZOR AKO MÁ VYZERAŤ NÁVRH - SKICA   

 

 
 

 

Legenda: 

47 – vlastníctvo záujemcu o kúpu 

vyšrafovaný obecný pozemok užívaný vlastníkom 47  o ktorý je záujem o kúpu 

http://www.domasacity.sk/content/file/vzor-skica-geometrickeho-planu.pdf

