
Zverejnenie zámeru 
vykonať prevod majetku obce zámenou a predajom 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. 92/2019 zo 
dňa 16.05.2019 zverejňuje zámer previesť majetok obce a súčasne nadobudnúť majetok do vlastníctva 
obce nasledovne:  
 
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy sú nasledovné nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec:  
 

a) prevod vlastníckeho práva obce Hamuliakovo k nehnuteľnosti, pozemku parc. „C“ KN č. 148/9 
o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „predmet prevodu“), 
ktorý vznikol odčlenením geometrickým plánom č. 15/2019 zo dňa 08.04.2019, vyhotoveného 
Máriou Fenclovou, autorizačne overeným Ing. Milicou Vaškovou dňa 15.04.2019, úradne 
overeného Ing. Petrom Urcikánom dňa 30.04.2019 (ďalej len „geometrický plán“) z parcely „C“ 
KN č. 148/2 o výmere 2.049 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenej 
Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 383 v podiele 1/1 ako predávajúceho na 
nadobúdateľa, kupujúceho: Ing. Pavel Kubínsky a manž. Elena Kubínska, rod. Radičová, trvale 
bytom Černyševského 1167/1 85101 Bratislava, v podiele 1/1 titulom kúpnej zmluvy.  
 

Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy sú nasledovné nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo:  
  

a) prevod vlastníckeho práva obce Hamuliakovo k nehnuteľnosti, pozemku parc. „C“ KN č. 148/8 
o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením 
geometrickým plánom z parcely „C“ KN č. 148/2 o výmere 2.049 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria vedenej Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na LV č. 383 v podiele 
1/1 (ďalej len „predmet zámeny 1“) na nadobúdateľa: Ing. Pavel Kubínsky a manž. Elena 
Kubínska, rod. Radičová, trvale bytom Černyševského 1167/1 85101 Bratislava v podiele 1/1 
titulom zámennej zmluvy,   

b) prevod vlastníckeho práva Ing. Pavla Kubínskeho a manž. Eleny Kubínskej, rod. Radičovej, 
trvale bytom bytom Černyševského 1167/1 85101 Bratislava v podiele 1/1 k nehnuteľnosti, 
pozemku parc. „C“ KN č. 150/8 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý vznikol odčlenením geometrickým plánom z parcely „C“ KN č. 150/3 o výmere 468 m2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vedenej Okresným úradom Senec, odbor 
katastrálny na LV č. 1548 (ďalej len „predmet zámeny 2“) na nadobúdateľa: obec Hamuliakovo, 
so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo v podiele 1/1 titulom 
uzavretia zámennej zmluvy.  
 
 

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v písm. a) vyššie ako predmet prevodu sa 
uskutoční na základe písomnej kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 42,- EUR/1m2, t.j. pri celkovej výmere 
63 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu: 2.646,- EUR (slovom: dvetisícšesťstoštyridsaťšesť eur), kde 
predávajúcim je Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 
a kupujúcim: Ing. Pavel Kubínsky a manž. Elena Kubínska, rod. Radičová, trvale bytom Černyševského 
1167/1 85101 Bratislava do ich bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 1/1.  
 



Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným v písm. a) a b) vyššie ako predmet 
zámeny 1 a predmet zámeny 2 sa uskutoční na základe písomnej zámennej zmluvy, kde predávajúcim 
predmetu zámeny 1 a súčasne nadobúdateľom predmetu zámeny 2 je Obec Hamuliakovo, so sídlom 
obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo a nadobúdateľom predmetu zámeny 1 
súčasne predávajúcim predmetu zámeny 2 sú: Ing. Pavel Kubínsky a manž. Elena Kubínska, rod. 
Radičová, trvale bytom Černyševského 1167/1 85101 Bratislava v podiele 1/1.  
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo pri prevode vlastníckeho práva 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 sú, 
resp. boli skutočnosti, že v dôsledku nesprávne vytýčenej hranice pozemku pri prevodoch 
nehnuteľnosti pred rokom 2006 a skorších došlo k nezohľadneniu existencie trasovania inžinierskych 
sietí pre existujúcu Materskú školu Hamuliakovo a verejného osvetlenia v majetku obce Hamuliakovo, 
ktoré prechádzajú cez pozemok parc. „C“ KN č. 150/8. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k vyššie 
špecifikovaným nehnuteľnostiam tak, ako je uvedené vyššie v tomto zámere, vychádza z reálnej 
potreby využitia dotknutých pozemkov počas realizácie projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity 
Materskej školy Hamuliakovo“ stavebníkom, obcou Hamuliakovo. Realizácia projektu „Rekonštrukcia 
a zvýšenie kapacity Materskej školy Hamuliakovo“ je projektom realizovaným vo verejnom záujme 
z verejných prostriedkov.  
 
Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk a úradná tabuľa obce 
 
Doba zverejnenia: 15 dní (do 12.6. 2019) 
 
Konečný návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
V Hamuliakove, dňa 28.5.2019  
 
Vyvesené dňa: 28.5.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Ludmila Goldbergerová 
starostka 

http://www.obechamuliakovo.sk/

