
  
 
          OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 BRUSNO 
 
 
         
 
     
 Zverejnenie  zámeru predať majetok obce z dôvodu hodného 
 osobitného zreteľa 
 
 
 
V zmysle ustanovenia  §  9  ods. 2  písm. a) a § 9a ods.  8   písm. e)  zákona  č.  138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a v súlade s uznesením  OZ obce Brusno   
č. 10/2023   zo   dňa   25.01.2023 obec Brusno zverejňuje  predaj majetku obce  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 
Predmet predaja: 
 
Novovytvorený pozemok C KN 1626/5 o výmere  32 m2, druh pozemku zastavané plochy 
katastrálne územie Brusno, ktorý vznikol GP č.43884369-58/2022 zo dňa 03.01.2023, 
vyhotoviteľ Ing. Peter Pisarovič  z pôvodnej parcely  E KN 48/1 o výmere 45 m2, ostatná 
plocha, v  zmysle §  9  ods.  2  písm.  a)  a   §   9a  ods.  8   písm. e)  zákona  č.  138/1991 
Zb. a  to z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Moniku Šagátovú. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je  oplotený a je v dlhodobom  užívaní 
žiadateľky. 
 
 
Zámer predať majetok obce  Brusno bol  zverejnený : 
na úradnej tabuli obce  dňa: 30.01.2023 
na internetovej  stránke obce  dňa: 30.01.2023  
zvesené dňa: 
          ………………. 
          Ing. Igor Švec 
           starosta obce 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         
 
                                                      Zverejnenie  zámeru 
  

prenájom časti   nebytových priestorov – pivnice v budove s.č. 401/36, s rozlohou 25 
m2 umiestnenej na parc. č. KN-C 1006/3 o celkovej výmere 70 m2 vedenej na LV č. 
752 ako zastavané plochy a nádvoria a prenájom plochy s rozlohou 150 m2 
umiestnenej   na   parc. č. KN-C 1610/2   vedenej na LV č. 1553 ako ostatná plocha 
v katastrálnom území Brusno 

 
Obec Brusno v   zmysle   ustanovenia   § 9a   ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v  znení  neskorších  predpisov   
 
zverejňuje   zámer  prenájmu   časti   nebytových   priestorov – pivnice   a pozemku z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Predmet nájmu: Časti nebytových priestorov – pivnice v budove s.č. 401/36, s rozlohou 25 
m2 umiestnenej na parc. č. KN-C 1006/3 o celkovej výmere 70 m2 vedenej na LV č. 752 ako 
zastavané plochy a nádvoria a prenájom plochy s rozlohou 150 m2 umiestnenej na parc. č. 
KN-C 1610/2 vedenej na LV č. 1553 ako ostatná plocha v katastrálnom území Brusno. Doba 
nájmu neurčitá podľa potrieb samotnej realizácie. 
 
Nájomca: 
 
Obchodné meno: SPP – distribúcia, a.s. 
So sídlom:   Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
IČO:     35 910 739 
DIČ:    2021931109 
 
 
Zámer prenajať majetok obce  Brusno bol  zverejnený : 
na úradnej tabuli obce  dňa: 23.01.2023 
na internetovej  stránke obce  dňa: 23.01.2023  
zvesené dňa: 
 
          ………………. 
          Ing. Igor Švec 
           starosta obce 


	So sídlom:   Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

