
 

 

 

OBEC ROVINKA 

Obecný úrad, Hlavná 350/95, PSČ 900 41 Rovinka 
 

 

Zverejnenie zámeru predaja/prenájmu majetku obce: 
 

 

 

Obec Rovinka podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v spojitosti s VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce 

a v súlade s uznesením č. 53/2022 zverejňuje svoj zámer: 

 

 

Odpredať spôsobom hodným osobitného zreteľa majetok obce: 

 

• pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 1286/2, druh pozemku: záhrada, výmera 29 m2, k. ú. 

Rovinka, zapísaného na LV č. 364, vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, 

pre okres: Senec, obec: Rovinka, k. ú. Rovinka záujemcom: 

 

Rudolf Nagy, rod. Nagy, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX a Magda 

Nagyová, rod. Pafčová, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, obaja bytom 

XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXXX 

 

Kúpna cena: 1,00 €  

 

 

 

• obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v k. ú. Rovinka, parcela registra „E“ p.č. 2-

774/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 m2, zapísaný na LV č. 2714, 

vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre okres: Senec, obec: Rovinka, k. 

ú. Rovinka, od vlastníkov: 

 

- Rudolf Nagy, rod. Nagy, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, bytom 

XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXXX (spoluvlastnícky podiel 1/3) 

- Tibor Nagy, rod. Nagy, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, bytom 

XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXXX (spoluvlastnícky podiel 1/3) 

- Ing. Renáta Toure, rod. Nagyová, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXXX, 

bytom XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXXX (spoluvlastnícky podiel 1/3) 

 

Kúpna cena: 1,00 €  

 

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

- predávaný pozemok sa nachádza v záhrade pri rodinnom dome, je oplotený a nie je 

verejne prístupný, 



- kupujúci s rodinou zároveň vlastní pozemok pod verejným chodníkom, ktorý zasa 

odkúpi obec. 

 

 

 
Mgr. Zuzana Klimáková, referent majetku, rozpočtu a účtovníctva 

klimakova@obecrovinka.sk, tel. 02/59304055 

 

 

Vyvesené dňa: 14. 06. 2022 

Zvesené dňa:  

mailto:klimakova@obecrovinka.sk

