
Zámer prevodu obecných pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 
 

Obec Kačanov zverejňuje zámer prevodu majetku predajom, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného 

zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

pozemok vo vlastníctve Obce Kačanov, k.ú. Kačanov, okres Michalovce, vedený na LV č. 1797 konkrétne: 

 

 Parcela registra CKN 2390 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 246 m2, 

Parcela registra CKN 2391 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 98 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Márií Gujdovej rod. Kančiovej bytom Kačanov 80 072 05,  

vo výške kúpnej ceny 688 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a 

charaktere predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o 

pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne 

usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2387 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 144 m2, 

Parcela registra CKN 2388 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Tomáša Kančiho rod. Kanči bytom Kačanov 81 072 05, 

a Jozefa Kančiho rod. Kanči, bytom Kačanov 81 072 05, vo výške kúpnej ceny 450 Eur. Kúpna cena je 

stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom 

žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2381 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 140 m2, 

Parcela registra CKN 2382 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Stanislava Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 83 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 474 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2366 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 280 m2, 

Parcela registra CKN 2367 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 112 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Jána Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 84 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 784 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2364 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 333 m2, 

Parcela registra CKN 2365 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 92 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Karola Danča rod. Dančo bytom Kačanov 85 072 05, 

a Zuzany Dančovej rod. Balogovej bytom Kačanov 85 072 05, vo výške kúpnej ceny 850 Eur. Kúpna cena 

je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom 

žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 



 

 Parcela registra CKN 2362 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 369 m2, 

Parcela registra CKN 2363 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 146 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Imricha Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 86 072 05, 

a Jesiky Kalokovej rod. Kalokovej, bytom Kačanov 104 072 05,  vo výške kúpnej ceny 1 030 Eur. Kúpna 

cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške  

2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný 

dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2360 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 431 m2, 

Parcela registra CKN 2361 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 213 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Mareka Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 87 072 05, 

Mariána Šušuka rod. Šušuk bytom Kačanov 87 072 05, a Anny Šušukovej rod. Kalokovej bytom Kačanov 

87 072 05,  vo výške kúpnej ceny 1 288 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v 

intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne 

majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2358 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 342 m2, 

Parcela registra CKN 2359 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 52 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Maroša Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 88 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 788 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2356 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 507 m2, 

Parcela registra CKN 2357 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 134 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Imricha Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 89 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 1 282  Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 Parcela registra CKN 2355 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 446 m2, 

Parcela registra CKN 2354 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 39 m2 , 

Parcela registra CKN 2353 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 57 m2, 

Parcela registra CKN 2352 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 69 m2  , 

Parcela registra CKN 2351 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 61 m2 

 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Moniky Kalokovej rod. Pužovej bytom Kačanov 91 072 05, 

a Ondreja Kaloka rod. Kalok, bytom Kačanov 91 072 05,  vo výške kúpnej ceny 1 344 Eur. Kúpna cena je 

stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný dom 

žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 



 Parcela registra CKN 2346 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 119 m2, 

Parcela registra CKN 2345 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 483 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Kolomana Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 94 072 05, 

a Ingridy Kalokovej rod. Kalokovej bytom Kačanov 94 072 05, vo výške kúpnej ceny 1 204 Eur. Kúpna 

cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške  

2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný 

dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 Parcela registra CKN 2343 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 467 m2, 

Parcela registra CKN 2344 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 103 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Miroslava Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 95 072 05, 

a Angeliky Kalokovej rod. Kančiovej bytom Kačanov 95 072 05, vo výške kúpnej ceny 1 140 Eur. Kúpna 

cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku vo výške  

2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok na ktorom je postavený rodinný 

dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 Parcela registra CKN 2339 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 148 m2, 

Parcela registra CKN 2338/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 709 m2, 

Parcela registra CKN 2338/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 26 m2 

 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Milana Kaloka rod. Kalok bytom Kačanov 97 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 1 766 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 Parcela registra CKN 2336 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 495 m2, 

Parcela registra CKN 2337 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 120 m2 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Radka Kalok rod. Kalok bytom Kačanov 101 072 05,  vo 

výške kúpnej ceny 1 230 Eur. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere 

predávaného pozemku vo výške 2 €/m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok 

na ktorom je postavený rodinný dom žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný 

celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 

 

 

 

Zverejnené dňa 27.11.2020 

 

 

 
 


