
Obec Smolenice 
 

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

 

 

zverejňuje zámer 

previesť nehnuteľný majetok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé 
trávnaté porasty s výmerou 72 m², pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381, trvalé 
trávnaté porasty s výmerou 40 m², časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 382, trvalé 
trávnaté porasty s výmerou 97 m², časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné 
plochy s výmerou 10 446 m² a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 384/2, orná pôda 
s výmerou 216 m², všetky zapísané na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec 

Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves, ktoré boli zlúčené do novovytvorenej 

parcely registra „C“ s parc. č. 739/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 238 m², 
ktorá vznikla na základe GP č. 31/2018 vyhotoveného geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom, 
Čerešňová 609/7, 919 30  Jaslovské Bohunice, IČO: 43 718 060 z 4. 4. 2018, autorizačne 
overeným Ing. Jozefom Vlachovičom 4. 4. 2018, záujemcovi o prevod Róbertovi Grofovi, 
bydliskom: bydliskom Obrancov mieru 36, Smolenice, zámenou za pozemok parcely registra 

„C“ s parc. č. 233, záhrady s výmerou 387 m² vo vlastníctve záujemcu o prevod, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 299 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, pričom uvedené 
zámena sa vykoná bezodplatne. 
 

Obec má zámer previesť vlastnícke právo k pozemkom zámenou z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že obec už v roku 2014 realizovala zámenu 
pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to ako odškodnenie za umiestnenie 
prečerpávacej stanice kanalizácie pred stavbou vo vlastníctve záujemcu o prevod. Uvedená 
zámena však bola zrušená z dôvodov, že obec previedla na pána Róberta Grofa pozemok, 
ktorého nebola vlastníkom, čo vyplynulo až po samotnej realizácii zámeny v katastri, kedy sa 

práv k pozemku, ktorý vlastnila obec a ktorý zámenou previedla na pána Grófa, domáhali 
skutoční vlastníci pozemku. 

 

 

V Smoleniciach 4. apríla 2018 

 

 

 

 

  

 

 

Anton Chrvala, v. r. 

starosta 


