
OBEC ZÁVOD, Sokolská 243, 908 72  Závod 

 

O Z N Á M E N I E 

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. 753/168 o výmere 15 m2, ktorý vznikol 
odčlenením z p.č. 753/1 ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2 a obecný 
pozemok KN C parcela č. 753/169 o výmere 3 m2, ktorý vznikol odčlenením z p.č. 753/1 
ostatná plocha o celkovej výmere pred odčlenením 4725 m2, LV 2849, na základe 
novovypracovaného geometrického plánu č. 35/2022, Anton Čech, Geodetické práce, 908 76  
Lakšárska Nová Ves 282, IČO 52086453, overenom Okresným úradom v Malackách, 
Katastrálnym odborom dňa 06.05.2022, číslo G1/555/2022, žiadateľovi: Róbert Kadlečík, 
90872  Závod 410, 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 pri rodinnom dome 
k.ú. Závod č. 410 vo dvore žiadateľa 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 16. 08. 2022 do 30. 08. 2022 na 
1/ úradnej tabuli obce Závod 
2/ na domovskej stránke obce Závod: www.obeczavod.sk  
 

V Závode dňa 16. 08. 2022 

 

Ing. Peter Vrablec 
    starosta obce 

 


