
                                                Obec Hajnáčka, 980 33 Hajnáčka č.484 

 

Zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok vo 

  vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

        Obec Hajnáčka, zastúpená starostom Ivanom Poprockým, v zmysle § 9a ods. 8  písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja 

obecného majetku pozostávajúceho z nehnuteľnosti, vedenej v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálneho odboru Rimavská Sobota, Obec Hajnáčka 

a katastrálne územie Hajnáčka vedené na LV č.1 ako E-KN parc, číslo 872/1 trvalý trávnatý 

porast vo výmere 1 036 m2, par, číslo 873/1 trvalý trávnatý porast vo výmere 4 131 m2 a par. 

číslo 1342 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 835 m2  tú časť, ktorá bola odčlenená 

geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Róbert Kuvik – autorizovaný geodet, Kraskova č.4 

Rimavská Sobota, číslo 34851887- 40/2022, zo dňa 20.6.2022 úradne overeným Okresným 

úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom dňa 11.7.2022 pod číslom G1 342/2022 pre 

katastrálne územie Hajnáčka v diele č. 1 v rozlohe 73 m2 pozemku a novo vyznačená ako C-

KN parc. č.872/5 zastavaná plocha a nádvorie a v diele č. 2 v rozlohe 20 m2  pozemku a novo 

vyznačená ako C-KN parc. č.873/28 zastavaná plocha a nádvorie a v rozlohe 84 m2 pozemku 

a novo vyznačená ako C-KN parc. č. 873/27 záhrada pre žiadateľa Mikuláš Margócs nar. 

18.2.1972, bytom 980 33 Hajnáčka č.468 za kúpnu cenu 1,90 m2.  

 

Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky sú pre Obec Hajnáčka 

neupotrebiteľné a nachádzajú sa v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti tvoriace výlučné 

vlastníctvo Mikuláša Margócsa. 

        Predaj pozemku bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Hajnáčke 

ako predaj obecného majetku s osobitným zreteľom, o ktorom rozhodne Obecné 

zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Kupujúci znáša výdavky spojené s vypracovaním geometrického plánu, kúpno-predajnej 

zmluvy a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností. 

 

Zámer zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Hajnáčka dňa 25.7.2022.  

          

 

V Hajnáčke dňa 25.7.2022 

 

  

 

 

 

                                                                                              Ivan Poprocký 

                                                                                                   starosta 

 



 

 

 

                                                                                         


