
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 katastrálnom území Smolenice, a to časť pozemku 

parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 357 m² a časť pozemku 

parcely registra „E“ s parc. č. 510/3, ostatné plochy s výmerou 18 618 m², zapísaných na liste 

vlastníctva č. 2229 vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, 

katastrálne územie Smolenice, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj, so sídlom 

Starohájska 10, 917 01 Trnava , IČO: 37 836 901.  

 

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

s parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 357 m² a časť pozemku parcely registra „E“ 
s parc. č. 510/3, ostatné plochy s výmerou 18 618 m², a to novovytvorenú parcelu, ktorá 

vznikla na podklade geometrického plánu č. 75/2014 na zameranie asfaltovej komunikácie na 
p.č. 1344/5, 1344/12, 1344/13 a spevnených plôch p.č. 1344/8, 1344/16, 1344/18, p.č. 1346/6, 
1346/7, 1346/8, 1346/2, 1350/2 zo dňa 30.12.2014 (vyhotoviteľ - geodet Ing. Jozef 

Vlachovič, Trnavská 14, 919 04 Smolenice), ktorý bol úradne overený Okresným úradom 

Trnava, katastrálnym odborom dňa  28. 1. 2015 pod č. 10/2015, a to tak, že z parcely registra 

„E“ parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 357 m², sa odčleňuje časť pozemku 
s výmerou 9 869 m² a pričleňuje sa k novovytvorenej parcela registra „C“ s parc. č. 1344/5, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 879 m² a z parcely registra „E“ parc. č. 510/3, 

ostatné plochy s výmerou 18 618 m², sa odčleňuje časť pozemku s výmerou 10 m² 

a pričleňuje sa k novovytvorenej parcela registra „C“ s parc. č. 1344/5, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 9 879 m², pričom novovytvorená parcela registra „C“ s parc. č. 
1344/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 879 m² bude tvoriť predmet kúpy 
v prospech záujemcu o kúpu, a to za kúpnu cenu v celkovej výške1,- €. 

 

Obec má zámer predať pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva 
v skutočnosti, že záujemca o kúpu zrekonštruoval cestu, pričom prevod pozemkov pod cestou 
je nevyhnutný na vysporiadanie vlastníckych vzťahov a k predaju za uvedených podmienok 

sa obec zaviazala zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. 

 

 

V Smoleniciach 18. apríla 2017 

 

 

  

 

 

        Anton Chrvala, v. r. 

               starosta 


