
OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/215 o výmere 11 m2 , druh pozemku zastavaná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná plocha, 
pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 3392/216 
o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 3 71 m2 podľa 
Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 zhotoveného 
spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 Katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi Jánovi Vlkovi a manž. Anne, 
rod. Kotrčovej trvale bytom Závod č. 901, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Jána Vlka s manž. Annou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/391 o výmere 4 m2 , druh pozemku zastavaná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Jánovi Trajlínkovi, a manž. Ľudmile, rod. Tlelkovej trvale bytom 
Závod č. 903, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom kjeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí aje v užívaní žiadateľa Jána Trajlínka s manž. Ľudmilou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/392 o výmere 9 m2 , druh pozemku zastavaná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3 3 92/216 o výmere 31 7 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 3 71 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke 
Eve Šohajdovej, trvale bytom Závod č. 902, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí aje v užívaní žiadateľky Evy Šohajdovej. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/316 o výmere 12 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Jánovi Kuníkovi a manž. Jozefíne rod. Vrbatovičovej trvale bytom 
Závod č. 899, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí aje v užívaní žiadateľa Jána Kuníka s manž. Jozefinou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/393 o výmere 11 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Jozefovi Prelcovi s manž. Emíliou, rod. Drinkovou trvale bytom 
Závod č. 900, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Jozefa Prelca s manž. Emíliou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru: 

Ing. Peter V r a b l e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/394 o výmere 5 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Petrovi Dojčákovi s manž. Danou, rod. Konečnou trvale bytom 
Závod č. 1005, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Petra Doj čáka s manž. Danou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru: 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/216 o výmere 66 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Vladimírovi Smrtičovi ml., trvale bytom Závod č. 895, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Vladimíra Smrtiča ml. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru: 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/395 o výmere 9 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Petrovi Obranecovi, trvale bytom Závod č. 1006, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Petra Obraneca. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru: 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/396 o výmere 63 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Jozefovi Duškovi s manž. Alenou rod. Štorovou, trvale bytom 
Závod č. 897, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Jozefa Dušku a manž. Aleny. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru: 

Vrablec 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/397 o výmere 2 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha a pare. 3392/398 o výmere 4 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná plocha, pare. 
č 3392/316 ovýmere 27 m2 - ostatná plocha aparc. č. 3392/216 
o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 3 71 m2 podľa 
Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Marcelovi Klimentovi s manž. Miroslavou , rod. Sivákovou trvale 
bytom Závod č. 1007, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Marcela Klimenta s manž. Miroslavou. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru: 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Ing. Peter V r a b 1 e c 
starosta obce 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/399 o výmere 74 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3 3 92/216 o výmere 31 7 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 3 71 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke 
Oľge Ferenčičovej, rod. Hýllovej trvale bytom Závod č. 896, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí aje v užívaní žiadateľky Oľgy Ferenčičovej. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Vrablec 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/400 o výmere 20 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 371 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľke 
Lucii Šurinovej , rod. Šurinovej trvale bytom Závod č. 191, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľky Lucii Šurinovej. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Vrablec 



OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom 

zverejňuje 

v súlade s§ 9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

Predmet predaja 
1. Pozemok pare. č. 3392/401 o výmere 72 m2 , druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenený z pare. č 3392/215 o výmere 27 m2 - zastavaná 
plocha, pare. č 3392/316 o výmere 27 m2 - ostatná plocha a pare. č. 
3392/216 o výmere 317 m2 - ostatná plocha v celkovej výmere 3 71 m2 

podľa Geometrického plánu č. 35772719-214/2018 zo dňa 15.11.2018 
zhotoveného spoločnosťou Geocom, overeného 20.11.2018 
Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách, žiadateľovi 
Jozefovi Šišolákovi, trvale bytom Závod č. 894, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: 
Ide o pozemok, ktorý nie je možné inak ekonomicky a hospodársky 

využiť a to vzhľadom k jeho veľkosti a umiestneniu. Pozemok bezprostredne 
susedí a je v užívaní žiadateľa Jozefa Šišoláka. 

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk. 

Termín zverejnenia zámeru : 24.4.2019 
Termín zvesenia zámeru : 

Vrablec 
starosta obce 


