
Obec Smolenice 
 

na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  
 

zverejňuje zámer 

predať nehnuteľný majetok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 

vo vlastníctve Obce Smolenice v k. ú. Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ 

s parc. č. 2211/1, ostatné plochy s výmerou 92 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2229 
vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava, okres Trnava, obec 

Smolenice, katastrálne územie Smolenice, záujemcovi o kúpu spoločnosti Anja, spol. s r. o., 

so sídlom Opavská 18/A, 931 01  Bratislava, IČO: 17 328 560, zapísanej v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 1424/B.  
 

Záujemca o kúpu má záujem nadobudnúť do vlastníctva časť pozemku parcely registra „E“ 

s parc. č. 2211/1, ostatné plochy s výmerou 92 m², a to novovytvorené parcely, ktoré vznikli na 

podklade geometrického plánu č. 54/2011 na obnovenie pôvodnej celej nehnuteľnosti parc. č. 
2211/1 (nové parc. č. 2348/20 – 2348/24) vyhotoveného spoločnosťou SITUM s. r. o., 
Vajnorská 8/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35 786 230 12. 1. 2012, autorizačne overeným        12. 
1. 2012 Ing. Erikom Ondrejičkom a úradne overeným 10. 2. 2012 Správou katastra Trnava č. 
46/2012, a to tak, že parcela registra „E“ parc. č. 2211/1, ostatné plochy s výmerou 92 m² 

zaniká a vzniká parcela registra „C“ s parc. č. 2348/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

8 m², parcela registra „C“ s parc. č. 2348/21, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m², 

parcela registra „C“ s parc. č. 2348/22, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 17 m², parcela 

registra „C“ s parc. č. 2348/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a parcela registra 

„C“ s parc. č. 2348/24, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m². Predmetom prevodu 

vlastníckeho práva na záujemcu o kúpu sú novovytvorené parcely registra „C“ s parc. č. 
2348/21, 2348/22 a 2348/23. 

 

Obec má zámer predať pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, vzhľadom na 

skutočnosť, že predmetné pozemky nemajú pre obec zásadný hospodársky význam, obec 
uvedené pozemky nevyužíva a ani neužíva. Uvedené pozemky dlhodobo užíva záujemca 
o kúpu, na svoje náklady pozemky aj udržiava, pričom predmetné pozemky tvoria s ostatnými 

pozemkami vo vlastníctve záujemcu jeden celok a prístup k ostatným nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve záujemcu o kúpu. 

 

 

V Smoleniciach 22. mája 2012 

 

 

  

 

 

        Pavlína Hornáčková, v. r. 
               starostka obce 


