
 

          OBEC OSRBLIE,  STREDNÁ 230,  976 45 OSRBLIE                       

___________________________________________________________________________ 
 

 

ZVEREJNENIE  ZÁMERU  PRENAJAŤ POZEMKY 

            
 

Obec  Osrblie v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

 
zverejňuje zámer prenajať pozemky v k. ú. Osrblie vo vlastníctve Obce Osrblie 

žiadateľovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: 

 
              -  parcely C-KN č. 1399 –  orná pôda, výmera 264 m2             

              -  parcely C-KN č. 1403 –   ttp,  výmera  610 m2 

              -  parcely C-KN č. 1404 –   ttp, výmera 342 m2 

              -  parcely C-KN č. 1410/1 –  orná pôda, výmera 538 m2 

              -  parcely C-KN č. 1411 –  orná pôda, výmera 982 m2 

              -  parcely C-KN č. 1412 –  orná pôda, výmera 900 m2 

              -  parcely C-KN č. 1413/1 –  orná pôda, výmera 1086 m2 

              -  parcely C-KN č. 1414 –  orná pôda, výmera 1518 m2 

              -  parcely C-KN č. 1415 –  ttp, výmera 1668 m2 

              -  parcely C-KN č. 1416 –  ttp, výmera 487m2 

              -  parcely C-KN č. 1417 –  orná pôda, výmera 1898 m2 

              -  parcely C-KN č. 1418 –  orná pôda, výmera 1144 m2 

              -  parcely C-KN č. 1419 –  orná pôda, výmera 444 m2 

              -  parcely C-KN č. 1420 –  ttp, výmera 1993 m2 

              -  parcely C-KN č. 1421 –  ttp, výmera 1351 m2 

              -  parcely C-KN č. 1422 –  orná pôda, výmera 269 m2 

              -  parcely C-KN č. 1423 –  ttp, výmera 162 m2 

              -  parcely C-KN č. 1424 –  ttp, výmera 262 m2 

              -  parcely C-KN č. 1425 –  orná pôda, výmera 264 m2 

              -  parcely C-KN č. 1426 –  ttp, výmera 2337 m2 

              -  parcely C-KN č. 1427 –  ttp, výmera 4827 m2 

              -  parcely C-KN č. 1428 –  orná pôda, výmera 2370 m2 

              -  parcely C-KN č. 1429 –  ttp, výmera 743 m2 

              -  parcely C-KN č. 1430 –  ttp, výmera 3985 m2 

              -  parcely C-KN č. 1431 –  orná pôda, výmera 838 m2 

              -  parcely C-KN č. 1432 –  ttp, výmera 408 m2 

              -  parcely C-KN č. 1433 –  ttp, výmera 491 m2 

              -  parcely C-KN č. 1434 –  ttp, výmera 375 m2 

              -  parcely C-KN č. 1435 –  ttp, výmera 871 m2 

              -  parcely C-KN č. 1436/1 –  ttp, výmera 3314 m2 

 

 

Ide o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 164, 

pre k. ú. Osrblie, obec Osrblie, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor.  

 



 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájmom pozemkov, ktoré sú momentálne 

bez hospodárskeho, či iného využitia,  žiadateľ má záujem hospodárne využiť pôdny fond na 

poľnohospodárske účely, pozemky pravidelne udržiavať kosením pastvín, pasením 

hospodárskych zvierat a pestovaním nízkych plodín. 

 

Spôsob a jednotlivé podmienky prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce budú predmetom 

schvaľovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Osrblí. 

 

 

 

 

V Osrblí 06.02.2023                                                      Bc. Peter Siman, starosta obce 

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 6.2.2023 po dobu 15 dní. 

Zvesené ........................... 

 


