
                MESTO ŠAĽA 
 

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  
         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 
v prvom rade: pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa nachádzajúci sa na ulici Hornej 

v Šali, časť parcely registra „C“ KN číslo 2506/4 zastavaná plocha a nádvorie, 
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na LV č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 
24.4.2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 
927 01 Šaľa ako novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 2506/6 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 42 m2, v celosti  

 
Predmet zámeny 
v druhom rade: pozemok nachádzajúci sa na ulici Hornej v Šali parcela registra „C“ KN číslo 

2504/2 ostatná plocha o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 3987 
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 
01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, Júlii 
Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-
ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku (zamieňaný 
spoluvlastnícky podiel spolu: 1/1 v pomere k celku)    

 
Zamieňajúci 
v prvom rade: Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
Zamieňajúci  
v druhom rade: Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 

¼-ina v pomere k celku, 
 Júllia Gállová, Horná 922/9, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel ½-ica 

v pomere k celku, 
 Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka160/23, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel ¼-ina 

v pomere k celku  
 
 



Geometrický plán č. 35/2019 zo dňa 24.4.2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., 
Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa:  
 

 



Odôvodnenie: prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vo vysporiadaní majetkovoprávnych 
vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrane majetku žiadateľov  

 
Zverejnené: 30. apríla 2019 
 
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2019 – IX. zo dňa 28. marca 2019. Zámena 
uvedených pozemkov bude predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali dňa  
16. mája 2019. Nakoľko je výmera zamieňaných nehnuteľností rovnaká a nehnuteľnosti sa 
nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zamieňajúcich porovnateľná 
a vzájomne si nič nevyplácajú. 
 
 
Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4 
 Mgr. Miloš Kopiary  kl. 415, e-mail: kopiary@sala.sk 
 JUDr. Ing. Margita Pekárová, kl. 416, e-mail: pekarova@sala.sk 


