
 

 

 

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. 53/2021 zverejňuje svoj zámer: 

 

Zameniť spôsobom hodným osobitného zreteľa majetok obce Rovinka, pozemky reg. „C“: 

 

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/5 k celku na parc. č. 1019/6, ostatná plocha, o výmere 

423 m², k. ú. Rovinka, vytvorenú odčlenením od pozemku parc. reg. „E“ č. 410/100, orná 

pôda, o výmere 2 896 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 923, Geometrickým plánom   

č. 117/2020 zo dňa 01. 06. 2020, fm-geo, s.r.o., 

 

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/5 k celku na parc. č. 994/2, ostatná plocha, o výmere      

56 m², k. ú. Rovinka, vytvorenú z pozemku parc. reg. „E“ č. 410/200, orná pôda, o výmere 

60 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 923, Geometrickým plánom č. 117/2020 zo dňa 

01. 06. 2020, fm-geo, s.r.o., 

 

• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/5 k celku na parc. č. 20556/24, zastavaná plocha a 

nádvorie, o výmere 472 m², k. ú. Rovinka, vytvorenú z pozemku parc. reg. „E“ č. 409, orná 

pôda, o výmere 475 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 923, Geometrickým plánom         

č. 117/2020 zo dňa 01. 06. 2020, fm-geo, s.r.o., 
 

 

• za spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k celku na pozemku reg. „C“, parc. č. 1019/5, ostatná 

plocha, o výmere 2 388 m², k. ú. Rovinka, vytvorenú odčlenením od pozemku parc. reg. „E“ 

č. 410/100, orná pôda, o výmere 2 896 m², k. ú. Rovinka, zapísaného na LV č. 923, 

Geometrickým plánom č. 117/2020 zo dňa 01. 06. 2020, fm-geo, s.r.o., vo vlastníctve 

Annamária Grüner rod. Gyurkovicsová, dátum nar. XX. XX. XXXX, rod. č. 

XXXXXX/XXXX, bytom XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX 

 

bez finančného vyrovnania. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zámenou pozemkov dôjde k usporiadaniu vlastníckych 

vzťahov medzi obcou Rovinka a p. Grüner, nakoľko v súčasnosti sú obaja spoluvlastníci pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú na futbalovom ihrisku, ktoré užíva obec ako aj v záhrade, ktorú užíva p. Grüner. 

 

 
Mgr. Zuzana Klimáková, referent majetku, rozpočtu a účtovníctva 

klimakova@obecrovinka.sk, tel. 02/59304055 

 

Vyvesené dňa: 20. 07. 2021 

Zvesené dňa:  
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