
                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 E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere  11804 m2, vedený na 
liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 
177,50 Eur; 
 
Predmet zámeny 2: 
                                                         
pozemky vedené na LV č. 5823: 

− pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý porast  o výmere 547 
m2, podiel 1/1, 

− pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha  o výmere 846 m2, 
podiel 1/1, 

− pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok o výmere 8 138 m2, 
podiel 1/1, 

− pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok  o výmere 1352 
m2, podiel 1/1, 

t.j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 883 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo 
vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje 36 120,70 Eur; 

 
Zamieňajúci 1:     mesto Šaľa, so sídlom Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa,  
                               IČO 00 306 185  
 
Zamieňajúci 2:     ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA,  so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa,  
                               IČO 00 192 180 
                                                                                                                   
Odôvodnenie:        
doriešenie majetkových vzťahov k lesoparku v medzihrádzovom priestore a pod spevnenými plochami v 
rámci projektu „Revitalizácia lesoparku“;  
 
Hodnota zamieňaných nehnuteľností je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú. 
 
Zverejnené:          11. marca 2020 
 
Tento zámer zámeny majetku mesta z  dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2020 – XI. zo dňa 6. februára 2020. Zámena uvedených  nehnuteľností  
bude  predložená  na  schválenie  Mestskému  zastupiteľstvu  v  Šali  dňa 26. marca 2020. 
 
 
Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4  
 Ing. Božena Tóthová, kl. 412, e-mail: tothova@sala.sk 
                                    JUDr. Ing. Margita Pekárová,  kl. 416, e-mail: pekarova@sala.sk 
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