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Vybavuje Miloslavov
21.05,2021

Zverejnenie zámeru
predať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Miloslavov v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce Miloslavov č. 
1/2020 v znení dodatkov zverejňuje zámer predať majetok obce nasledovne:

Obec Miloslavov je výlučný vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra 
Senec na LV č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 432/2 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - - Ostatná plocha 
o výmere 3511 m2;

(ďalej ako „Budúci predmet predaja“).

Kupujúci: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej 
len „Budúci kupujúci“) má záujem o odkúpenie Budúceho predmetu predaja o výmere predbežne 
29,00 m2 podľa projektovej dokumentácie za účelom výstavby stavebného objektu: PS 01 - 
transformačná stanica, registra „C“ p.č. 432/2, k.ú. Miloslavov v rámci realizácie projektu 
JBAJWiloslavov, Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNK“.

Realizácia výstavby je v súlade s územnoplánovaciu dokumentáciou obce Miloslavov.

Účelom predaja je potreba vybudovania distribučnej transformačnej stanice a vysporiadanie 
vlastníctva k pozemku pod stavbou.

Predaj Budúceho predmetu predaja sa uskutoční na základe písomnej kúpnej zmluvy, kúpna cena je 
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 60,- Eur za Im2 výmery Budúceho predávaného 
pozemku. Uzavretiu kúpnej zmluvy predchádza zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

Obec postupuje pri predaji budúceho predmetu predaja Budúcemu kupujúcemu v súlade s ust. § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 6 
VZN č. 1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o predaj nehnuteľného majetku 
v dôsledku existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa 
v súlade s citovaným zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov realizovať projekty 
verejnoprospešného charakteru-na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne 
menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos projektu.
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Projekt Budúceho kupujúceho „BA_Miloslavov, Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNK“ je 
projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania technickej vybavenosti v obci 
Miloslavov.

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce: www.miloslavov.sk a úradná tabuľa obce.

Doba zverejnenia: 15 dní

O prevode vlastníctva Budúceho predmetu predaja z vyššie uvedených dôvodov rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo zákonom vyžadovanou kvalifikovanou väčšinou dňa 27.05.2021 uznesením č. 82 
/2021 .
Po uplynutí doby zverejnenia bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom zmluva 
o nájme.

V Miloslavove, dňa 21.05.2021
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