
Zverejnenie zámeru 
vykonať prevod majetku obce priamym predajom  

podľa § § 9a ods. 1 písm. c) a nasl. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  

(ďalej len „zákon o majetku obcí“)  
 
Obec Hamuliakovo v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. c) a nasl. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo 
č. 123/2019 zo dňa 25.10.2019  zverejňuje zámer previesť majetok obce priamym predajom 
nasledovne:  
 
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „kúpna zmluva“) sú nasledovné nehnuteľnosti, všetky 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres Senec:  
 
 

číslo 
parcely 

LV 
Výmera 
celkom 

Podiel % Spoluvlastník 
Výmera 
podielu 

m2 

Druh pozemku 
Register KN 

              

1024/85 383 67,00 m2 1/1 - 67,00m2 Vodná plocha, „C“ 

1002/2 2 580,00 m2 1/1 - 580,00m2 Lesný pozemok, „E“ 

1003/2 2 1535,00 m2 1/1 - 1535,00m2 Trvalý trávny porast, „E“ 

1024/88 2299 312,00 m2 1/2 EUGLOBS 156,00m2 Vodná plocha, „C“ 

1034/62 2299 103,00 m2 1/2 EUGLOBS 51,50m2 Záhrada, „C“ 

1801/545 2229 44,00 m2 1/2 EUGLOBS 22,00m2 Záhrada, „C“ 

1801/606 2299 45,00 m2 1/2 EUGLOBS 22,50m2 Záhrada, „C“ 

1801/613 2299 49,00 m2 1/2 EUGLOBS 24,50m2 Záhrada „C“ 

1801/627 2299 1,00 m2 1/2 EUGLOBS 0,50m2 Záhrada, „C“ 

1801/618 2299 58,00 m2 1/2 EUGLOBS 29,00m2 Záhrada, „C“ 

1801/732 2299 77,00 m2 1/2 EUGLOBS 38,50m2 Záhrada, „C“ 

 

Pre všetky nehnuteľnosti špecifikované v tabuľke vyššie spolu ďalej len pojem „Predmet prevodu“. 

Predmetom prevodu sú všetky nehnuteľnosti špecifikované vyššie; táto ponuka sa nevzťahuje na 

prevod jednotlivých nehnuteľností samostatne.  

Prevod vlastníckeho práva k Predmetu prevodu sa uskutoční na základe písomnej kúpnej zmluvy za 
kúpnu cenu 15,76 EUR/1m2, t.j. pri celkovej výmere 2526,50 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu: 
39.828,50 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícosemstodvadsaťosem eur päťdesiat centov), kde 
predávajúcim je Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo.  
 
Cena Predmetu prevodu bola určená v súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí v spojení 
s ustanoveniami vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov znaleckým posudkom znalca: Ing. Ivan Izakovič, ul. Na dieloch č.6 90031 Stupava, 
evidenčné číslo 911352 , znalecký posudok č. 164/2019 zo dňa, 19.9.2019 .  
 
Splatnosť kúpnej ceny: 39.828,50  Euro je v deň podpísania zmluvy, a to tak, že bude poukázaná na 
účet predávajúceho. Pre účely právnej istoty platí, že dňom uhradenia peňažného plnenia je deň 
pripísania na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave Slovenskej republiky. 



 
Prevod predmetu prevodu v zmysle vyššie uvedených zákonných podmienok bol schválený obecným 
zastupiteľstvom obce Hamuliakovo  č. 123/2019 zo dňa 25.10.2019.  
 
V súlade s ust. § 9a ods. 5 zákona zverejňuje obec Hamuliakovo tento zámer a určuje lehotu: do 
28.11.2019 na doručenie cenových ponúk na kúpu Predmetu prevodu.   
 
Záujemcovia o kúpu Predmetu prevodu môžu doručiť cenové ponuky na kúpu Predmetu prevodu 
v určenej lehote na adresu sídla obecného úradu obce Hamuliakovo: Dunajská 127/18, 900 43 
Hamuliakovo v zalepenej obálke s označením „Záujem o kúpu nehnuteľností ZO súbor pozemkov 1“. 
Cenová ponuka okrem návrhu kúpnej ceny za Predmet prevodu ako celok musí obsahovať 
identifikačné údaje navrhovateľa a spôsob úhrady kúpnej ceny, vrátane lehoty splatnosti kúpnej ceny.  
 
Obec Hamuliakovo reprezentovaná obecným zastupiteľstvom je oprávnená návrhy na kúpu Predmetu 
zamietnuť. O nakladaní s majetkom obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákonných 
ustanovení, predovšetkým v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí.  
 
Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.obechamuliakovo.sk, CUET a úradná tabuľa obce 
 
Doba zverejnenia: 15 dní 
 
Konečný návrh na schválenie prevodu, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo bude predložený na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
V Hamuliakove, dňa 13.11.2019  
 
Vyvesené dňa: 13.11.2019.  
Dátum zvesenia: 27.11.2019 
  


