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                             Zámer   

predaja majetku obce Košolná 
 

 

 

Obec Košolná v zastúpení starostom obce zverejňuje zámer predať Parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1110/2 o výmere 201 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná z dôvodu podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

Nehnuteľnosť:  

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 1110/2 o výmere 201 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie sa nachádza v okrese Trnava, v obci Košolná, 

kat. úz. Košolná, zapísaná na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500. 

Výlučným vlastníkom tejto parcely je obec Košolná v spoluvlastníckom podiele 1/1.   

 

 

Dôvod prevodu :  

Dôvodom prevodu je skutočnosť, že pozemok je zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

kupujúcich, ktorí sú vlastníkmi jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v stavbe – obytný 

dom – 6 b.j., súpisné číslo 52, postavenej na parc. č. 1110/2 vrátane podielov priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve.   

Stavba – obytný dom 6 b.j., súpisné číslo 52 je zapísaná na LV č. 595 pre obec Košolná, kat. 

úz. Košolná.  

 

 

Kúpna cena : 

€ 45,- / 1m2 

na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva obce Košolná č. 130  zo dňa 26.06.2020 

 

 

Kupujúci :  

1/ Helena Mészárošová, rod. Podhradská, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom 

podiele 867/10000  

2/ Monika Haršányová, rod. Meszárošová, bytom Revolučná 660, 900 86  Budmerice 

v spoluvlastníckom podiele 288/10000  

3/ Petra Mészárošová, rod. Mészárošová, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom 

podiele 288/10000  



4/ Tatiana Mészárošová, rod. Mészárošová, bytom 919 01  Košolná 52 

v spoluvlastníckom podiele 288/10000  

5/ Vladimír Kolčák, bytom 029 46  Sihelné 127 v spoluvlastníckom podiele 861/10000 

6/ Michaela Sivčáková, rod. Sivčáková, bytom 029 56  Zákamenné 1350/70 v 

spoluvlastníckom podiele 860/10000 

7/ Tomáš Drozda, bytom Hlavná 259/93, 900 89  Častá v spoluvlastníckom podiele 

1609/10000 

8/ Silvia Císarová, rod. Císarová, bytom 919 01  Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 

1609/10000 

9/ Peter Szabó a Jaroslava Szabó, rod. Vičíková, obaja bytom 919 01  Košolná 52 

v spoluvlastníckom podiele 1609/10000  

10/ Stanislav Chudják a Katarína Chudjáková, rod. Mačincová, obaja bytom 919 01  

Košolná 52 v spoluvlastníckom podiele 1721/10000.  

 

 

 

 

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo 

svojho. 

 

 

 

 

 

V Košolnej, dňa 29.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

                          starosta obce 
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                          Zámer   

predaja majetku obce Košolná 
 

 

 

Obec Košolná v zastúpení starostom obce zverejňuje zámer predať Parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/6 o výmere 195 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná z dôvodu podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

Nehnuteľnosť:  

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/6 o výmere 195 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie sa nachádza v okrese Trnava, v obci Košolná, 

kat. úz. Košolná, zapísaná na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500. 

Výlučným vlastníkom tejto parcely je obec Košolná v spoluvlastníckom podiele 1/1.   

 

 

Dôvod prevodu :  

Dôvodom prevodu je skutočnosť, že pozemok je zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

kupujúcich, ktorí sú vlastníkmi jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v stavbe – bytovka – 6 

b.j., súpisné číslo 51, postavenej na parc. č. 1108/6 vrátane podielov priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve.   

Stavba – bytovka - 6 b.j., súpisné číslo 51 je zapísaná na LV č. 593 pre obec Košolná, kat. 

úz. Košolná.  

 

 

Kúpna cena : 

€ 45,- / 1m2 

na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva obce Košolná č. 131  zo dňa 26.06.2020 

 

 

Kupujúci :  

1/ Ing. Vladimír Valent, bytom 919 01  Košolná 51 v spoluvlastníckom podiele 715/10000 

+ 167/10000 

2/ Juraj Valent, bytom 919 01  Košolná 51 v spoluvlastníckom podiele 715/10000 + 

167/10000 

3/ Michal Grňa, bytom 919 02  Dolné Orešany 17 v spoluvlastníckom podiele 721/10000  

4/ Alexandra Šaturová, rod. Šaturová, bytom 919 01  Košolná 115 v spoluvlastníckom 

podiele 722/10000  



 

5/ Zuzana Bajcarová, rod. Biháriová, bytom 919 01  Suchá nad Parnou 317 

v spoluvlastníckom podiele 1430/10000 + 334/10000 

6/ Monika Mináriková, rod. Miklušáková,  bytom 919 01  Košolná 51 

v spoluvlastníckom podiele 1459/10000 

7/ Richard Ninis a Eva Ninisová, rod. Huljaková, obaja bytom 919 01  Košolná 99 

v spoluvlastníckom podiele 1443/10000 

8/ Michal Sloboda a Viera Slobodová, rod. Smoleková, obaja bytom 919 01  Košolná 51 

v spoluvlastníckom podiele 1459/10000 + 334/10000 + 334/10000. 

 

 

 

 

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo 

svojho. 

 

 

 

 

 

 

V Košolnej, dňa 29.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

               starosta obce 
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                      Zámer   

predaja majetku obce Košolná 
 

 

 

Obec Košolná v zastúpení starostom obce zverejňuje zámer predať Parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/9 o výmere 188 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcu sa v okrese Trnava, v obci Košolná, kat. úz. 

Košolná z dôvodu podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

Nehnuteľnosť:  

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 1108/9 o výmere 188 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie sa nachádza v okrese Trnava, v obci Košolná, 

kat. úz. Košolná, zapísaná na Okresnom úrade Trnava, katastrálny odbor na LV č. 500. 

Výlučným vlastníkom tejto parcely je obec Košolná v spoluvlastníckom podiele 1/1.   

 

 

Dôvod prevodu :  

Dôvodom prevodu je skutočnosť, že pozemok je zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve 

kupujúcich, ktorí sú vlastníkmi jednotlivých bytov nachádzajúcich sa v stavbe – obytný 

dom – 6 b.j., súpisné číslo 50, postavenej na parc. č. 1108/9 vrátane podielov priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve.   

Stavba – obytný dom 6 b.j., súpisné číslo 50 je zapísaná na LV č. 596 pre obec Košolná, kat. 

úz. Košolná.  

 

 

Kúpna cena : 

€ 45,- / 1m2 

na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva obce Košolná č. 132  zo dňa 26.06.2020 

 

 

Kupujúci :  

1/ Anna Balciráková, rod. Baliaková, bytom 919 01  Košolná 50 v spoluvlastníckom 

podiele 1540/10000 

2/ Jozef Bejdák a Soňa Bejdáková, rod. Ilavská, obaja bytom 919 01  Košolná 50 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 

3/ Gracián Lukačovič, bytom 919 01  Košolná 50 v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 

+ 380/10000 

4/ Jozef Vandák a Mária Vandáková, rod. Schwarzová, obaja bytom 919 01  Košolná 50 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 + 380/10000 



 

 

5/ Vladislav Piršel a Mária Piršelová, rod. Kicková, obaja bytom 920 64 Kľačany 88 

v spoluvlastníckom podiele 1540/10000 

6/ Igor Haršány a Ivana Haršányová, rod. Janikovičová, obaja bytom 919 01  Košolná 

50 v spoluvlastníckom podiele 1540/10000. 

 

 

 

 

Náklady spojené s vyhotovením Kúpnej zmluvy, správneho poplatku za návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  budú znášať kupujúci v celom rozsahu zo 

svojho. 

 

 

 

 

 

V Košolnej, dňa 29.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PhDr. Martin Halaksa, PhD. 

                starosta obce 


