
                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 1:                                                             
 
 pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere  4635 m2  odčlenená a novovytvorená od pôvodnej  C KN parcely č. 3198/113, 
zastavané plochy a  nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického 
plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12.09.2018, úradne 
overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18.09.2018 pod číslom 455/2018, 
podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku číslo 125/2019 vyhotoveného znalcom 
Ing. Jaromírom Pšenkom, predstavuje 212 329,35 Eur, 

 pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 484, ostatná plocha o výmere  6342 m2, 
vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku 
číslo 2/2019 vyhotoveného znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 16 823,00 Eur, 

t.j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 977 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo 
vlastníctve mesta Šaľa predstavuje spolu 229 152,40 Eur; 
 
Predmet zámeny 2:                                                         
 
pozemky vedené v  registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58 
 parcela číslo 3625/1, ostatná plocha  o výmere 8351 m2, podiel 1/1, 
 parcela číslo 3625/2, ostatná plocha  o výmere 330 m2, podiel 1/1, 
 parcela číslo 2910/44, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 221 m2, podiel 1/1, 
pozemok vedený v  registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58 
 parcela číslo 66, ostatná plocha  o výmere 512 m2, podiel 1/1, 
t.j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 9414 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo 
vlastníctve cirkvi, podľa znaleckého posudku číslo 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. 
Jaromírom Pšenkom, predstavuje 230 360,60 Eur; 
 
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a  2. je pre zmluvné strany 
porovnateľná  a  vzájomne  si  nič nevyplácajú. 
  
Zamieňajúci 1:     Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
 
Zamieňajúci 2:     Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa - Veča 
                                                                                                                    
Odôvodnenie:       spočívajúci v doriešení  majetkových vzťahov k cintorínu a pozemkom pod   
                               verejnými chodníkmi   a objektom Hasičskej zbrojnici v Šali-Veči, 
 



Zverejnené:          22. januára 2020 
 
Tento zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2019 – XVI. zo dňa 28. novembra 2019. Zámena 
uvedených  nehnuteľností  bude  predložená  na  schválenie  Mestskému  zastupiteľstvu  v Šali   dňa  
6. februára 2020. 
 
 
 
Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4 
 Ing. Božena Tóthová, kl. 412, e-mail: tothova@sala.sk 
                                 Mgr. Miloslava Bartíková,  kl.413, e-mail: bartikova@sala.sk 
 


