
 
Zverejnenie zámeru 

 
predať nižšie identifikovaný majetok obce Osrblie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 

Obec Osrblie, IČO 00313661 so sídlom Obecný úrad Osrblie, Stredná 230, Osrblie, v súlade s 

ustanoveniami § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné pozemky kúpnopredajnou zmluvou 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa. 

 

Predmetné pozemky: 
 

- novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č. 50855719-52/2022 zo dňa 07.04.2022 

vyhotoveného vyhotoviteľom: Ing. Ján Fusek – geodetické práce, SNP 658/130, Polomka, IČO: 

50855719, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 21.4.2022 

pod číslom 237/22 (ďalej aj len ako „ Geometrický plán“), a to:  

• ako (diel 1) pozemok C – KN parc. č. 1410/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 737 m², 

ktorý bol vytvorený oddelením od pozemku C-KN parc. č. 1410, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 1275 m2 (výmera podľa nového stavu: 538 m2), vedenom na LV č. 164, kat. 

územie Osrblie, obec Osrblie, okres Brezno, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad 

Brezno, katastrálny odbor, 

• ako (diel 2) pozemok C – KN parc. č. 1410/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 136 m², 

ktorý bol vytvorený oddelením od pozemku C-KN parc. č. 1411, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 982 m2 (výmera podľa nového stavu: 846 m2), vedenom na LV č. 164, kat. územie 

Osrblie, obec Osrblie, okres Brezno, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Brezno, 

katastrálny odbor, 

• ako (diel 3) pozemok C – KN parc. č. 1436/3, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 

229 m², ktorý bol vytvorený oddelením od pozemku C-KN parc. č. 1436/1, druh pozemku: 

trvalý trávny porast o výmere 4143 m2 (výmera podľa nového stavu: 3914 m2), vedenom na 

LV č. 164, kat. územie Osrblie, obec Osrblie, okres Brezno, zapísaný v katastri nehnuteľností 

Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor, 

 

- pozemok C – KN parc. č. 491/2, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 82 m², v celosti, vedenom na 

LV č. 164, kat. územie Osrblie, obec Osrblie, okres Brezno, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný 

úrad Brezno, katastrálny odbor, 
 
žiadateľovi: 
 

Názov:  IK Produkt, s.r.o. 

Sídlo:  9. mája 2137/4, 977 01 Brezno 

IČO:  45 269 548 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
 
Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o pozemky odčlenené geometrickým plánom, 

ktoré sú susediacimi pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých chce vybudovať prístupovú cestu na  



 

 

tieto pozemky z dôvodu zmeny v projektovej dokumentácii – zmena prístupovej cesty. Predmetné 

pozemky sú s ohľadom na ich výmeru a hospodársku neefektívnosť zo strany obce nevyužité 

a nadbytočné. 

 

 

Zámer predať predmetné pozemky obce je zverejnený: 

 

- na úradnej tabuli obce Osrblie dňa 29.4.2022 

- na webovej stránke obce Osrblie dňa 29.4.2022 

- na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce dňa 29.4.2022 

 

- z úradnej tabule obce Osrblie zvesené dňa  

- z webovej stránky obce Osrblie stiahnuté dňa 

 

 

 

V Osrblí 28.4.2022                                                                           .............................................. 

                    Bc. Peter Siman 

                                                                                                                     starosta obce  

 

 

 


