
                MESTO ŠAĽA 
 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta 
 
                                zverejňuje  

 
  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

  oznámenie o zámere zámeny majetku mesta  
                                    z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Predmet zámeny 1:                                                             
 
− parcela reg. C KN 1983/20, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 33 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/24, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 2 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/25, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 4 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/26, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 20 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/3, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 152 m2;   
− parcela reg. C KN 1992/5, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 149 m2;   
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, 
s.r.o. dňa 12.04.2019, autorizačne overil  Ing. P. Petro dňa 15.04.2019, spolu vo výmere 360 m2, 
v podiele 1/1; 
 
Predmet zámeny 2:                                                         
 
− parcela reg. C KN 1983/17, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 7 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/18, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 39 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/19, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 45 m2;   
− parcela reg. C KN 1983/27, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 10 m2;   
− parcela reg. C KN 1992/11, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 44 m2;   
− parcela reg. C KN 1992/13, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 8 m2;   
− parcela reg. C KN 1992/14, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 46 m2;   
− parcela reg. C KN 1992/15, zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 161 m2;   
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, 
s.r.o. dňa 12.04.2019, autorizačne overil  Ing. P. Petro dňa 15.04.2019, spolu vo výmere 360 m2, 
v podiele 1/1; 
 
Zamieňajúci 1:     KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta; 
Zamieňajúci 2:     Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa; 
 
Zamieňané pozemky sa nachádzajú v rovnakom cenovom bloku a sú v rovnakej výmere, t.j. 
majú rovnakú hodnotu. 
 
Odôvodnenie:       doriešenie majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný bytový dom   
                               CITY PARK Šaľa“ ; 
 
Zverejnené:          30. apríla 2019 
 



Tento zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2019 – XV. zo dňa 28. marca 2019. Zámena 
uvedených  nehnuteľností  bude  predložená  na  schválenie  Mestskému  zastupiteľstvu  v Šali   dňa  
16. mája 2019. 
 
Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4  
 Ing. Božena Tóthová, kl. 412, e-mail: tothova@sala.sk 
                                 Ing. JUDr. Margita Pekárová,  kl.416, e-mail: pekarova@sala.sk 
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