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      Zámer 

predaja majetku obce Košolná 

 

Obec Košolná v zastúpení starostom obce zverejňuje zámer predať, Geometrickým plánom 

č. 5/2020, mapový list č.ZS XVI-19-3, ktorý vyhotovil  Ing. Mario Horváth – GEODET, so sídlom 
Čajkovského 29, 917 08 Trnava, IČO : 41975766, dňa 31. 01. 2020, autorizačne overil Ing. Jozef 
Fančovič, dňa 31. 01. 2020, úradne overil Okresný úrad Trnava, Katastrálny odbor dňa  
27.02.2020, pod číslom G1 206/2020, novovytvorenú parcelu registra „C“ – parc. č. 304/9 o 
výmere 23 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa v okrese Trnava, 
v obci Košolná, k. ú. Košolná a to za kúpnu cenu  45,- € / 1 m2 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

  

Nehnuteľnosť: 

Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 304/9 o výmere 23 m2, druh pozemku : zastavané 
plochy a nádvoria je vytvorená z parcely registra „C“ – parc. č. 304/1 o výmere 10325 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 
Košolná, zapísanej na LV č. 500 na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor, ktorej výlučným 
vlastníkom je obec Košolná v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

  

Osobitý zreteľ: 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená nehnuteľnosť: 

•    v stave v akom sa v súčasnosti nachádza je pre obec Košolná vzhľadom na tvar a rozmery 

nevyužiteľná 

•   je nepretržite a v dobrej viere užívaná a  obhospodarovaná od roku 2008 vlastníkom 

susediacich pozemkov zapísaných na LV č. 334  

•    predmetný pozemok nemá reálnu možnosť účelného a zmysluplného využitia a nie je ho 

možné charakterizovať ako budúci možný stavebný pozemok z dôvodu jeho tvaru a 
rozmerov 

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti: Barbora Hrubalová rod. Kohajdová, nar. 15. 08. 1988, trvale 
bytom: Slnečná 985/66, Trnava, občan SR 

 

Správne poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti bude znášať kupujúci. 

 

 

V Košolnej, dňa: 20. 05. 2020 

                                                                                               PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

                                                                                                          starosta obce 


