
Návrh na uznesenie OZ Slovenský Grob 
schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami – predaj – prípad 

hodný osobitného zreteľa 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe 
 
prerokovalo 
 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Slovenský Grob, a to:  

- pozemku -   parc. č. 690/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2, (parc. reg. E)  
v katastrálnom území  Slovenský Grob, obec Slovenský Grob,  vlastníctvo zapísané na LV č. 
2895. 

 
schvaľuje 
 

- odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Slovenský Grob, a to: pozemku -   parc. č. 690/30 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  29 m2, (parc. reg. E)  v katastrálnom území  Slovenský 
Grob, obec Slovenský Grob,  vlastníctvo zapísané na LV č. 2895   do podielového 
spoluvlastníctva 

manželom:    
 
1. Vrablanský Miroslav, rod. Vrablanský, nar. 12.01.1977, rod. č. 770112/6147 
        a Ing. Vrablanská Kvetoslava, rod. Patáková, nar. 30.03.1978, rod.č. 785330/6065, obaja trvale 
        bytom Poľná 2B, 900 26 Slovenský Grob  v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM 
         
2. Pokorný Juraj, rod. Pokorný, nar. 28.04.1973, rod. č. 730428/6143 

a Pokorná Zuzana, rod. Tahotná, nar. 27.09.1974, rod. č. 745927/6165, obaja trvale bytom  
Poľná 2C, 900 26 Slovenský Grob, v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM 

        
3. Mészároš Peter, rod. Mészároš, nar. 22.04.1979, rod. č. 790422/6737 

a Mgr. Mészárošová Ivana, rod. Hargitaiová, nar. 25.09.1979, rod. č. 795925/6921 
obaja trvale bytom Poľná 2, 900 26 Slovenský Grob, v podiele v 1/3 – ine k celku do BSM 

         
           
 
za kúpnu cenu 773,00 EUR  za celý predmet kúpy  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, zriadenia vjazdu  na MK Poľná – parc. č. 690/7 

- s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech 
kupujúcich 

- s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcimi prevodom na účet predávajúceho do 5 dní od podpisu 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami 

 
 
ukladá 
starostovi obce  zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 
 
 
Vyhotovil : Mária Kostolanská 
Zverejnené dňa:27.02.2017 

 

 


