
Návrh na uznesenie OZ Slovenský Grob  

schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami – odkúpenie nehnuteľnosti 

do majetku obce – pozemky, cestné komunikácie a spevnené plochy, rozvody 

verejného osvetlenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe 

prerokovalo 

    Návrh na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov a stavebných objektov do 

vlastníctva obce Slovenský Grob  od spoločnosti GROB living s.r.o., Častkovce 

428, 916 27 Častkovce, IČO 44 361 629 zapísaná v obchodnom registri okresného 

súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 36659/R v mene ktorej koná Martin Modro, konateľ,  

vybudované v rámci investičného projektu „ Výstavba 26 bytových jednotiek 

Slovenský Grob,  SO 13 komunikácie a spevnené plochy“ a projekt Výstavba 26 

bytových jednotiek Slovenský Grob – Inžinierske siete,  SO. 13 Verejné osvetlenie, 

ktorého predmetom je urbanizácia krajiny, realizácia inžinierskych sietí a cestných 

komunikácií, stavba rodinných domov (ďalej len Projekt). 

● pozemky – v k. ú. Slovenský Grob, vlastníctvo zapísané na LV č. 2603, 

vyhotovené geometrickým plánom na zameranie stavby č. 6/2019 zo dňa 12.04.2019, úradne 

osvedčeného pod č. G1 – 285/2019 zo dňa 22.05.2019 ( na pozemkoch sú vybudované cestné 

komunikácie a spevnené plochy a zeleň) 

Por.č. Parcelné číslo  (KN C) Výmera m2 Druh pozemku Využitie 

1. 703/6 1 547 ostatná plocha komunikácia 

2 703/185   247 zastavané plochy a nádvoria komunikácia 

3. 703/186   282 zastavané plochy a nádvoria komunikácia 

4. 703/102   210 zastavané plochy a nádvoria zeleň 

 

● SO  13  - komunikácie a spevnené plochy, zeleň 

- stavebné povolenie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  

Spoločný obecný úrad so sídlom v Pezinku, pod č. 5/81-SP/28 – 17589/2008, dňa 

28.07.2008 

- kolaudačné rozhodnutie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné, pod č. 487-kol/2018,19 – sg zo dňa 

24.06.2019 

● SO. 13 – rozvody verejného osvetlenia 

- stavebné povolenie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  

Spoločný obecný úrad so sídlom v Pezinku, pod č. 5/81-SP/26 – 17585/2008, dňa 

28.07.2008  

-kolaudačné rozhodnutie vydané prostredníctvom obce Slovenský Grob, úradovňa  

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Viničné, pod č. 486-kol/2018,19 – sg zo dňa 

21.01.2019 



 

OZ schvaľuje: 

a) Odkúpenie nehnuteľností – pozemkov do výlučného vlastníctva obce Slovenský 

Grob, IČO 00 305 073 za kúpnu cenu 1,00 EUR v horeuvedenom rozsahu 

b) Odkúpenie nehnuteľností – stavebné objekty SO 13, a SO.13 do výlučného 

vlastníctva obce Slovenský Grob, IČO 00 305 073 za kúpnu cenu 1,00 EUR 

v horeuvedenom rozsahu 

ukladá : 

starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľností – 

pozemkov a stavebných objektov. 

 

 

Zverejnené 15.07.2019 

Vypracovala: Kostolanská Mária 

 

 

 

 

 

 

 


