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Vec: Žiadosť o zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej 
-ii.Ž ,. 
tabuli 
~T7 

:■ Na základe plnomocenstva zo dňa 1 6 . 1 . 2019 udeleného Martou Lukačovičovou, trvalé 

bytom: Belu Bartóka 28, 903 01 Senec som prijal plnomocenstvo na zastupovanie v plnom rozsahu vo 

veci predaja poľnohospodárskej pôdy, ktorá podlieha zákonu č. 140/2014 Z. z. 

Predávajúca Marta Lukačovičová, trvalé bytom: Belu Bartóka 28, 903 01 Senec je podielovým 

spoluvlastníkom na nasledujúcich nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese Senec, obec 

Senec, k.ú. Senec, zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu v Senci: 

• LVč. 8212 pre k.ú. Senec, okres Senec oko: 

a) „E" pare. č. 3332 - druh pozemku - vinica, výmera 2917 m2, spoluvlastnícky podiel 3/10 

• LVč. 4734 pre k.ú. Senec, okres Senec oko: 

a) „E" pare. č. 3320/2 - druh pozemku - orná pôda, výmera 1453 m2, spoluvlastnícky podiel 1/30 

b; „E" pare. č. 3675 - druh pozemku - orná pôda, výmera 2176 m2, spoluvlastnícky podiel 1/30 

• LVč. 9043 pre k.ú. Senec, okres Senec ako: 

a) „E" pare. č. 3321/2 - druh pozemku - orná pôda, výmera 396 m2, spoluvlastnícky podiel 1/30 

• LV č. 8421 pre k.ú. Senec, okres Senec oko: 

a) „E" pare. č. 1257 - druh pozemku - orná pôda, výmera 536 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 

b} „E" pare. č. 1258 - druh pozemku - orná pôda, výmera 1845 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 

Rod ľa územného plánu mesta Senec, predmetné nemalú konkrétne využitie. Cena za predmetné 

nehnuteľnosti je 5,- € za m2 

Adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom: Ing. 
JUDr. Michal Sloboda, Vajanského 1, 903 01 Senec. Termín na predkladanie ponúk je do 22. 2. 2019 



VSenci, dňa 01. 02. 2019 

Ing. JUDr. Michal Sloboda 

Príloha: plnomocenstvo 



PLNOMOCENSTVO 
Dolupodpísaná/: 

Marta Lukacovičová, rod. Šimoničová, narodená 18. 4. 1946, trvalé bytom Belu Bartóka 28, 
903 01 Senec 

splnomocňujem 

týmto Ing. JUDr. Michala Slobodu., rod. Sloboda, narodeného 17. 02. 1989, rod. č. 890217/1553, 
trvalé bytom Vajanského 1, 903 01 Senec aby v mojom mene vykonal nasledovné úkony: 

1. Aby v mojom mene konal v plnom rozsahu vo veci vybavovania predaja poľnohospodárskej 
pôdy, v katastrálnom území Senec, a ktorá podlieha zákonu č. 140/2014 Z. z. 

2. Aby v mojom mene zverejnil ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov 
v registri vedenom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
a zároveň túto ponuku zverejnil na úradnej tabuli v obci Senec. 

3. Aby ma zastupoval pred príslušným Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, 
Hurbanova 21, Senec vrátane podania návrhu na vklad nehnuteľností v mojom mene. 

4. Aby v mojom mene vykonal ďalšie právne úkony vo veci, napríklad podal akékoľvek ďalšie 
návrhy a žiadosti, alebo zmenil a doplnil zmluvy v mojom mene, ak to bude nevyhnutne 
potrebné pre: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
,Mestský úrad Senec, Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Okresný úrad Senec, 
pozemkový a lesný odbor, preberal rozhodnutia v danej veci, vzdal sa opravných prostriedkov 
a vykonal akékoľvek iné právne úkony nevyhnutné. 

5. Splnomocnenec je oprávnený vykonať všetky právne úkony v rozsahu Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 Zb. v znení nesk. predpisov a zákona č. 192/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností. 

6. V prípade pochybností ohľadne rozsahu udeleného plnomocenstva platí, že Splnomocnenec je 
'iíä príslušný úkon oprávnený. 

VSencidfia 16.01.2019 

Plnomocenstvo prijímam Splnomocniteľ 

UV7 
Ing. JUDr. MichiVSloboda Marta Lukacovičová 
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