
V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v platnom znení predkladáme návrh na 
predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 
   
                                                     OBEC GOLIANOVO 

Golianovo 400, 951 08 Golianovo 

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa 

——————————————————————————————— 

 
 V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení 
predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 
 (zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byt' zverejnený na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dni pred schválením v OZ) 

 
 Predmet predaja: Predaj majetku obce – pozemky novovytvorené podľa GP č. 129/2017 p.č. 
370/1 o výmere 79 m², p. č. 370/2 o výmere 110 m2, p. č. 368/1 o výmere 86 m2, p.č. 368/2 
o výmere 110 m2, p.č. 368/3 o výmere 11 m2 evidovaných na liste vlastníctva č. 1475. 

Žiadatelia: Mgr. Štefan Száraz, Golianovo č. 320, Margita Koláriková, rod. Darnadiová, 
Golianovo 29, Helena Litvajová, rod. Penzešová, Golianovo 324, Veronika Palatická, rod. 
Penzešová, Golianovo 91, Ing. Monika Gergeľová, Šášovská 6, Bratislava.  

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatni výnimočný 
postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, pism. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, pretože Obecné  zastupiteľstvo 
Golianovo chválilo uznesením č. 44/2016 predaj a prevod pozemkov parcely registra „C“ č. 
370 a parcely registra „E“ č. 432/1 vedených na LV 1475, ktorých vlastníkom je obec 
Golianovo do vlastníctva majiteľov prislúchajúcich pozemkov, ktorí predávali časť svojich 
pozemkov – dieliky na vytvorenie miestnej  komunikácie.   

 
 Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obci zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný 
majetok ( obecné pozemky ) 
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V zmysle § 9a ods. 8, pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení 
navrhujeme schváliť predmet predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
  

 
  

                                                                                     Mgr.. Ľuboš Kolárik 

                  starosta obce 

 
  

 
  

 
  

————————————————————————————————————— 

Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke dňa 01.08.2017 
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