
OBEC ZÁVOD, Sokolská 243, 908 72 Závod 

OZN ÁM.ENIE 

o zámere obce Závod predať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 

Starosta obce Závod v súlade s ust.§ 9a ods. 8 písmeno e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov 

týmto oznamuje zámer obce Závod odpredať 

svoj majetok - obecný pozemok KN C parcela č. 752/182 o výmere 37 m2, ktorý vznikol 
odčlenením zp.č. 752/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 31213 m2, LV 
2849, na základe novovypracovaného geometrického plánu č. 37027077-2/2022, Jana Pálková, 
geodet, 900 63 Jakubov 35, IČO 370237077, overenom Okresným úradom v Malackách, 
Katastrálnym odborom dňa 07.02.2022, číslo Gl/119/2022. 
Pôvodná výmera 37 m2 bude zmenšená o časť vjazdu, ktorá bude na úrovni rodinného domu č. 
794. Na túto úpravu výmery žiadatelia nechajú vypracovať nový geometrický plán. 
Táto nová výmera pozemku bude odpredaná žiadateľom nasledovne: Bartalská Anna, 900 68 
Plavecký Štvrtok 29 - podiel ¼, Šefčík Vladimír, 908 72 Závod 795 - podiel ¼, Šefčíková 
Katarína, 908 72 Závod 795 - podiel ¼, Hrúz Pavol, 908 72 Závod 941 - podiel 1/8, Hrúz 
Jaroslav, 908 72 Závod 84 - podiel 1/8, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov §9a ods. 8 písm. e/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov. Dôvodom 
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedenú parcelu obec nevyužíva a nie je 
predpoklad, že by tento pozemok v budúcnosti užívala pre vlastné potreby, pozemok sa 
nachádza pred rodinnými domami žiadateľov a vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku 
nie je predpoklad, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, pre obec je pozemok 
ekonomicky a hospodársky nevyužiteľný. 

Zámer odpredať majetok obce sa ďalej zverejňuje od 19. 05. 2022 do 03. 06. 2022 na 
1/ úradnej tabuli obce Závod 
2/ na domovskej stránke obce Závod: www.obeczavod.sk 

V Závode dňa 19.05.2022 

~blec 
starosta obce 


