
 
Obec Licince, Licince 40, 049 14 Licince 
IČO: 00328456 
Zastúpené starostom Ing. Ladislavom Miklóšom 
 
 

 
                                                        zverejňuje  
v nadväznosti na §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  

                                                       OZNÁMENIE  
o zámere prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  
 
 
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Licinciach č. 24/2019 zo dňa 02.05.2019 bol 
schválený zámer prevodu nehnuteľného majetku obce zamieňajúcim Ing. Ladislavom Miklóšom, rod. 
Miklóš a to: 
 
1. Zamieňajúci 1 ( Obec Licince) je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

- parcela KN-C č. 81/3 o výmere 2573 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č.1, 
k. ú. Licince v 1/1-ine, 
- parcela KN-C č. 81/4 o výmere 2626 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 1, k. ú. Licince v 1/1-ine, 
- parcela KN-C č. 81/7 o výmere 528 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 1, k. ú. Licince v 1/1-ine, 
- parcela KN-C č. 81/8 o výmere 632 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 1, k. ú. Licince v 1/1-ine, 
- parcela KN-C č. 81/9 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 1, k. ú. Licince v 1/1-ine. 
 

2. Zamieňajúci 2 (Ing. Ladislav Miklóš) je výlučným vlastníkom nasledovných 
nehnuteľností: 

       - parcela KN-C č. 230 o výmere 553 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaná na LV č. 166,   k. 
ú. Licince v 1/1-ine, 

       - parcela KN-C č. 231 o výmere 522 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaná na LV č. 166,   k. 
ú. Licince v 1/1-ine, 

       - parcela KN-C č. 232 o výmere 323 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 166,   k. ú. Licince v 1/1-ine, 

       - parcela KN-C č. 233 o výmere 278 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaná na LV č. 166,   k. ú. Licince v 1/1-ine. 

        



Zamieňajúci 1 plánuje na pozemku parc. KN-C č. 232, 233  postaviť novú budovu materskej 
školy v rámci plánovanej stavby ,, Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince“ 
(ďalej len ako ,,stavba“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
vypracované zodpovedným projektantom Ing. Barnabášom Mátém, Trhové nám. č.6, 
Rimavská Sobota v mesiaci 06/2019 (ďalej aj len ako ,,projekt stavby“). Zmluvné strany 
vedené tým, aby zamieňajúci 1 mohol v stavebnom konaní preukázať oprávnenie 
vybudovať na vyššie uvedenom pozemku materskú školu v rámci plánovanej stavby, 
pristupujú k uzavretiu tejto zámennej zmluvy. 

 
 
 
V Licinciach, dňa 03.05.2019 
Zámer zverejnený od: 03.05.2019                                   
 
                                                                                                           Ing. Ladislav Miklóš 
                                                                                                     starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


