
Zverejnenie zámeru 
vykonať prevod majetku obce zámenou z dôvodov hodných osobitného zreteľa  

 
Obec Hamuliakovo v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo č. 111/2016 
a č. 112/2016 zo dňa 14.12.2016 zverejňuje zámer previesť majetok obce a súčasne nadobudnúť 
majetok do vlastníctva obce.  
 
Predmetom prevodu vlastníckeho práva sú nasledovné nehnuteľnosti:  
 

a) prevod ideálnej časti 2/8-ín (čomu zodpovedá 375 m2) k celku nehnuteľnosti vedenej 
Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, okres Senec, obec Hamuliakovo, k. ú. 
Hamuliakovo, a to pozemku parc. č. 808 registra „E“ KN – orná pôda o výmere 1.500 m² 
zapísaného na LV č. 1246 od podielového spoluvlastníka: Ernest Molnár, rod. Molnár do 
podielového spoluvlastníctva obce Hamuliakovo, titulom uzavretia zámennej zmluvy; 

b) prevod vlastníckeho práva obce Hamuliakovo k pozemku parc. č. 1001/2 registra „E“ KN – 
vodná plocha o výmere 904 m2 , vedenej Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, okres 
Senec, obec Hamuliakovo, k. ú. Hamuliakovo na LV č. 2 na nadobúdateľa: Ernest Molnár, rod. 
Molnár, titulom uzavretia zámennej zmluvy; 

c) prevod vlastníckeho práva obce Hamuliakovo k pozemku parc. č. 800/101 registra „C“ KN – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m2 , ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 800/22 
registra „C“ KN o výmere 1.052 m2 , zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického 
plánu č. 28/2017 zo dňa 18.05.2017, vedenej Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, 
okres Senec, obec Hamuliakovo, k. ú. Hamuliakovo na nadobúdateľa: Ernest Molnár, rod. 
Molnár, titulom uzavretia zámennej zmluvy (na predmetnej parcele je postavená stavba: 
silážny žľab vo vlastníctve nadobúdateľa); 

 
Prevod vlastníckeho práva, resp. spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam špecifikovaným v písm. 
a), b) a c) vyššie sa uskutoční na základe písomnej zámennej zmluvy. Na základe ocenení nehnuteľností 
vyššie špecifikovaných vznikla pohľadávka na doplatenie rozdielu kúpnej ceny zamieňaných 
nehnuteľností  na strane obce Hamuliakovo voči p. Ernestovi Molnárovi, rod. Molnár. Táto bude 
uhradená dlžníkom spôsobom a v lehote vopred dohodnutým.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo pri prevode vlastníckeho práva, resp. vyššie špecifikovaného 
spoluvlastníckeho podielu na postupe v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako dôsledok existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi 
osobitného zreteľa v súlade s citovaným zákonným ustanovením je: zámer obce Hamuliakovo 
realizovať projekt „Výstavba a prevádzka zberného dvora“, k realizácii ktorého bolo nevyhnutné 
vysporiadať vlastnícke pomery k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam. Realizácia projektu 
„Výstavba a prevádza zberného dvora“ je projektom realizovaným vo verejnom záujme.  
 
 
Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk a úradná tabuľa obce 
 
Doba zverejnenia: 15 dní (do 21.09.2017) 
 
Konečný návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
V Hamuliakove, dňa 06.09.2017  
 
Vyvesené dňa: 06.09.2017  

http://www.obechamuliakovo.sk/

