
Zverejnenie zámeny pozemkov č. 1/2021 

medzi účastníkmi : Obec Sklené 

                                 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horná Štubňa 

 
   Obec Sklené, so sídlom Sklené 97, 038 47  Sklené v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Sklenom č. 245/2021 zo dňa 30.09.2021 zverejňuje zámenu 

pozemkov medzi účastníkmi: 

Obec Sklené : vlastník pozemkov vedených na LV 501: 

                        CKN 1049/7 ostatná plocha o výmere 125 m2,                                                           

                        CKN 1048/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 v k.ú. Sklené 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horná Štubňa : vlastník pozemkov vedených na LV 593: 

CKN 1049/6 ostatná plocha o výmere 2671 m2 v k.ú. Sklené 

ako prípad osobitného zreteľa 

 

- Obec Sklené bude povinná uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že: 

Pozemky vo vlastníctve obce Sklené sa nachádzajú pri nehnuteľnosti, ktoré vlastní cirkev a v prípade 

opráv alebo rekonštrukcie stavby kostola  obec ako vlastník musí strpieť vstup na svoj pozemok. 

Rímskokatolícka cirkev vlastní pozemok, na ktorom sa nachádza starý cintorín. Na tomto pozemku 

obec v budúcnosti plánuje vybudovať urnový háj a svoje finančné prostriedky nesmie použiť na 

zhodnotenie cudzieho majetku. 

Zámenou pozemkov bude cirkev ako vlastník budovy kostola vlastníkom priľahlých pozemkov pri 

kostole a obec môže uskutočniť svoj plánovaný zámer vybudovania urnového hája. 

Zámena je zverejnená 

a/ na úradnej tabuli obce Sklené 

b/ na internetovej stránke obce www.sklene.eu 

V Sklenom, dňa: 18.01. 2022 

 

 

                                                                                                  Erika Lahutová,  starostka obce 
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