
  
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 27. 09. 2017                                                     Číslo: 8. 

                                                                                         Por. č.: 5 

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

 
 

 

U Z N E S E N I E č. 8.5 - V./OZ/2017 
 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 27. 09. 2017. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne  

 parcelu č. 489/15 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy  

a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, 

 parcelu č. 489/16 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy  

a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425 a 

 novovytvorenú parcelu č. 1749/105 o výmere 464 m2, druh pozemku: 

zastavené plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, ktorá sa odčlenila od parcely  

č. 1749/49 Geometrickým plánom č. 54/2017, úradne overeného Okresným 
úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 26. 05. 2017 pod číslom 

216/2017, vedená na LV č. 2425 
 

za cenu spolu 4 560,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 163/2017 spracovaným 

znalcom Ing. Petrom Števulom, číslo znalca 913 453 
 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  
 

 

 
Odôvodnenie: 

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na parcelách č. 489/15 a 489/16  

sa nachádza časť budovy COOP Jednoty, spotrebné družstvo a novovytvorenú 
parcelu č. 1749/105 COOP Jednota, spotrebné družstvo kupuje so zámerom 

rozšírenia Nákupného strediska v obci Močenok pričom dôjde k skvalitneniu služieb 
pre občanov obce. 



Kupujúci: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 168 874,  

IČ DPH: SK 2020411800, Štefánikova 54, 949 01 Nitra  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 


