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OBEC SIRK 
Obecný úrad Sirk č. 71, 049 64 Sirk 

Slovenská republika 

 

 
 
 

Zverejnenie zámeru  

zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Sirk  

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Obec Sirk v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného 
zastupiteľstva v Sirku č. 7/IX/2020 zo dňa 29.9.2020 zverejňuje zámer zameniť z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce Sirk s majetkom spoločnosti P M, 
s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava. Zámenou dôjde k prevodu vlastníctva daného majetku. 
 
Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 601, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 
Revúca ako:  
Pozemky:   

- parcela KN-E, parcelné číslo 1030, vo výmere 6256 m2 , druh pozemku ostatná 
plocha, 

- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/2, vo výmere 693 m2 , druh pozemku ostatná 
plocha, 

- parcela KN-E, parcelné číslo 1124/4, vo výmere 704 m2 , druh pozemku ostatná 
plocha, 

- parcela KN-E, parcelné číslo 1131, vo výmere 4602 m2 , druh pozemku ostatná 
plocha, 

- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/1, vo výmere 863 m2 , druh pozemku vodná plocha, 
- parcela KN-E, parcelné číslo 1176/2, vo výmere 906 m2 , druh pozemku vodná plocha. 

Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Obce Sirk, Sirk č.71, Sirk. Celková výmera 
týchto pozemkov je 14024 m2 , 
      zamieňané za 
 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Sirk, obec Sirk, okres Revúca, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1234, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 
Revúca ako:  
Pozemky:   

- parcela KN-E, parcelné číslo 1402, vo výmere 502 m2 , druh pozemku ostatná plocha, 
- parcela KN-E, parcelné číslo 1403/2, vo výmere 890 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, 
- parcela KN-E, parcelné číslo 1404, vo výmere 11788 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha. 
Uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, 
Bratislava-Petržalka. Celková výmera týchto pozemkov je 13180 m2 .  
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že obecné pozemky ponúknuté k zámene obec 
v súčasnosti nevyužíva a ani v blízkej budúcnosti neplánuje využívať. Zároveň pozemky 
spoločnosti PM s.r.o. sú pre obec potrebné z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie, 
ktorá sa na nich nachádza. 
 
 
Vyvesené: 14.10.2020 
 
 


