
 
OBEC KRÁSNA VES  

 zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom  
Obecný úrad č. 142, 956 53  Krásna Ves 

 
 

          Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi podľa Uznesenia č. 79/2020 zo dňa 21.08.2020 
oznamuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer 
previesť majetok obce a to predaj pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to: 
 
 a) KN C parcely č.255/5 o výmere 12 m2 záhrada zapísanej na liste vlastníctva č.415 na 
Obec Krásna Ves : 
 
pre kupujúcich: 
1.Ing. Rudolfovi Buzinkayovi, rod. Buzinkayovi, nar.01.07.1950, r.č.500701/258, bytom 
Svätoplukova 8, 821 08  Bratislava , občan Slovenskej republiky, v ½ , 
2.Ing. Romanovi Janáčovi, rod. Janáčovi, nar. 07.07.1958, r.č. 580707/6506, bytom Krátka 
652/2, 962 06  Komárno, občan Slovenskej republiky, v ¼, 
3. Barbore Chalúpkovej ,rod. Buzalkovej, nar.28.05.1983, r.č. 835528/8458, bytom Mesačná 
6, 821 02  Bratislava, občianka Slovenskej republiky, v 1/8, 
4. Kataríne Remeselníkovej , rod. Buzalkovej, nar. 30.03.1986, r.č. 865330/8741, bytom 
Mesačná 6, 821 02  Bratislava, občianska Slovenskej republiky, v 1/8. 
 
b) KN C parcely č. 255/4 o výmere 71 m2 záhrada zapísaná na liste vlastníctva č.415 na 
Obec Krásna Ves, pre kupujúceho Mária Šebeňa, rod. Šebeň, nar. 06.04.1990, 
r.č.900406/8238, bytom Slovenského národného povstania 11/41, 018 51  Nová Dubnica, 
občan Slovenskej republiky v 1/1. 
 

Obec preto schvaľuje zámer  predať predmetné pozemky v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na § 7 ods. 4 písm. b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu ktorý obec užíva, 
za:  19,92 €, kupujúcim parcelu číslo 255/5 pod písmenom a) 

235,72 €, kupujúcemu parcelu číslo 255/4 pod písmenom b) 
stanovenej Znaleckým posudkom č. 144/2012 vypracovaným znalcom Ing. Ľubomír Knotko, 
957 03 Horné Ozorovce 217, pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Obce Krásna Ves 
pre účely ich evidencie v účtovníctve obce.    

 
 

Lehoty zverejnenia zámeru: 
 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

- Úradná tabuľa Obce Krásna Ves: od 28.05.2021 do dňa konania Obecného 
zastupiteľstva (vrátane tohto dňa) 

- Internetová stránka Obce Krásna Ves: www.krasnaves.sk od 28.05.2021 do dňa 
konania Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa) 

 

 


