
 
 

OBEC NAHÁČ 
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA MAJETKU OBCE 

 
Obec Naháč zverejňuje zámer prevodu majetku obce v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemky parcely registra „C“ zapísané 
na liste vlastníctva č. 561, okres Trnava, obec Naháč, k.ú. Naháč, a to konkrétne: 
- parcelu registra „C“ s parc. číslom 212/5, zastavaná plocha s výmerou 239 m2 
- novovytvorenú parcelu registra „C“ s parc. číslom 212/10, orná pôda s výmerou 254 m2, 
- novovytvorenú parcelu registra „C“ s parc. číslom 212/11, orná pôda s výmerou 277 m2 
- novovytvorenú parcelu registra „C“ s parc. číslom 212/6, orná pôda s výmerou 285 m2 
záujemcovi o kúpu:                                 , trvale bytom .............na podklade geometrického plánu č. 
93/2022 na rozdelenie pozemkov p.č. 212/6, 212/10, 212/11, 212/12 a priznanie práva uloženia 
inžinierskej siete vyhotoveného 31.5.2022 geodetom Ing. Jozefom Fančovičom Naháč 139, 919 06, IČO 
35402997, autorizačne overeným Ing. Jozefom Fančovičom Naháč 139, 919 06, IČO 35402997 a úradne 
overeným Okresným úradom Trnava 03.06.2022 pod číslom G1-818/2022. Predmetom prevodu 
vlastníckeho práva na záujemcu sú parcely registra „C“ s parc. číslom 212/5, zastavaná plocha s 
výmerou 239 m2, parc. číslom 212/10, orná pôda s výmerou 254 m2, parc. číslom 212/11, orná pôda s 
výmerou 277 m2, parc. číslom 212/6, orná pôda s výmerou 285 m2 , a to za kúpnu cenu 4€/m2, teda 
spolu 4 220€ (slovom štyritisícdvestodvadsať eur). Zápis do katastra si zabezpečuje záujemca.  
 
Obec Naháč odôvodňuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa tým, že o predmetné pozemky sa 
záujemca a jeho právny predchodcovia starajú niekoľko desiatok rokov a majú ich oplotené. Na 
pozemkoch sa nachádza dvor a záhrada. Predajom bude právny stav zodpovedať stavu skutkovému (t.j. 
skutočnému užívaniu nehnuteľnosti). Predmetná časť pozemku nemá pre obec žiadny hospodársky 
význam. 
 
Zámer prevodu majetku obce bol schválený na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Naháči dňa 

16.06.2022  trojpätinovou väčšinou poslancov uznesením č. 37/2022. 
 
Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce dňa 23.06.2022. 
 

 

V Naháči, 23.06.2022 

 

PhDr. David Ivanovič, PhD. 

starosta obce 

 


