Zverejnenie zá meru zámeny nehn utelhého majetku
obce Mojmírovce z dôvodu hodného osobitného zretel'a

obec Mojmírovce vsúIade s $ 9a ods.8 písm. e) zákona č. l38/199l Zb. omajetku obcí vznęní
neskorších predpisov zveľejliuje zámer zámeny nehnutel'ného majetku obce Mojmírovce z dôvodu
hodného osobitného zretel' a.

ZAMER
vysporiadanie pozemku pod časťoumiestnej komunikácie v obci Mojmírovce

Zamieňajúci l'
Názov:

lČo:

obec Mojmírovce
00 308 269

Sídlo:
Štatutárny orgán:
a

Zamieňajúci l!.
Titul, meno a priezvisko
Rodné priezvisko:

Námestie SvätéhoLadislava 93117,951 15 Mojmírovce, SR
Mgr. Martin Palka, starosta obce

Branislav Fuska

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bytom:

ŠtatnaprísluŠnost':

1.1-

1.2.

1.3.

1'4.

clánok l.
Predmety prevodu
ZamieňajÚci l. je podl'a súčasnéhozápisu v katastri nehnutel'ností v 1l1 výlučnýmvlastníkom
nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v okrese Nitra, obec Mojmírovce, kat. úz. Mojmírovce, ktorá je
vedená na LVč. ĺ652 ako pozemok parcela registra "C" evidovaná pod parc. č.35712akotrvalé
trávnaté porasty o výmere 1038 m2
Zamieňajúci l. je podl'a súčasnéhozápisu v katastri nehnutel'ností v'ĺl3 vo vzt'ahu k celku
podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v okrese Nitra, obec Mojmírovce, kat.
úz. Mojmírovce' ktorá je vedená na LV č. 1368 ako pozemok parcela registra "C" evidovaná pod
parc. č. 358 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2
Zamieňajúci ll. je podl'a súčasnéhozápisu v katastri nehnutel'ností v 1/3 vo vzt'ahu k celku
podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti nachádzajúcej sa V okrese Nitra, obec Mojmírovce, kat.
úz. Mojmírovce, ktorá je vedená na LV Č. 1368 ako pozemok parcela registra "C" evidovaná pod
parc. č. 358 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2.
Geometrickým plánom č.2712018 na oddelenie parc.č. 35714 a358l1,2 ktoý dňa 26.9.2018
vyhotovila lng. Sofia Janette Foldeši, dňa 28.9.2018 autorizačne overila lng. Yveta Strhanová a dňa
3.10.2018 Úradne overila lng. Henrieta StreŠková z okresného Úradu Nitra - katastrálny odbor pod
č,.232112018, priŠlo na parceĺe č,.35712 vedenej na LV č' 1652 a na parcele č.358 vedenej na LV
č. 1368' obe pre kat. Úz. Mojmĺrovce' k nasledovným zmenám:
.

.

1'3.1. výmera parcely registra ''C'' evidovanej na katastrálnej mape pod parc. c. 35712 ako trvalý
trávnatý porast saznížilaz pÔvodnejvýmery'ĺ038 m2 na výmeru 910 m2;
1.3'2. bola vytvorená nová parcela pod parc. č,.35714 ako trvalý trávnatý porast o výmere 128 m2
(d'alej ako ,Predmet prevodu 1.");

1.3.3. parcela registra ''C'' evidovaná na katastrálnej mape pod parc. č.358 ako zastavaná p|ocha
a nádvorie o výmere 396 m2 zaniká a
1.3.4' boli vytvorené dve nové parcely:
a) parcela pod parc. č. 358/'l evidovaná ako zastavaná plocha o výmere 389 m2
(novovytvorená parcela o výmere 389 m2 d'alej ako ,,Predmet prevodu ll.")',
b) parcela pod parc. ć'' 35812 ako zastavaná plocha o výmere 7 m2 (novovytvorená parcela
o výmere 7 m2 d'alej ako ,,Predmet prevodu lll.").

Clánok lI.
Prevod vlastníckeho práva

2.1- Na
2.2.

2.3.

základe vyšŠieuvedeného ZamieňajÚci l. ako výlučný vlastnĺk bezodplatne odovzdáva
Zamieňajúcemu ll. Predmet prevodu l. podl'a bodu 1 .4.2. do výlučného'vlastníctvaZamieňajÚceho
ll' a Zamieňajúci ll. tento Predmet prevodu l. prijme do svojho výlučného vlastnĺctva.
Na základe vyššie uvedeného Zamieňajúci l. ako podielový spoluvlastník bezodplatne odovzdáva
ZamieňajÚcemu ll. aj Predmet prevodu lll. podl'a bodu'ĺ.4.4. pÍsm. b) vo výške svojho
spoluvlastnĺckeho podĺelu o veľkosti 'l13 vo vzt'ahu k celku do vlastníctva Zamieňajúceho ll.
a Zamieňajúci ll. tento Predmet prevodu lll. v tomto podlele prijme do svojho vlastn[ctva.
ZamieňajÚci ll. Predmet prevodu l. a Predmetu prevodu lll. vo výŠkespoluvlastníckeho podielu
ZamieňajÚceho l. o vel'kosti 1l3 vo vzt'ahu k celku prijme výmenou za Predmet prevodu ll. podl'a
bodu 1.4.4. pĺsm. a) vo výške svojho spoluvlastnĺckeho podielu o vel'kosti 1/3 vo vzt'ahu k celku,
ktoný Zamieňajúci ll. v tomto podiele bezodplatne odovzdáva do vlastníctva Zamieňąúceho l.
a Zamieňajúci l. tento Predmet prevodu ll. prijme do svojho vlastníctva.

odôvodnenie osobitného zretel'a:. Zámenou pozemkov bude mať obec Mojmĺrovce Vysporiadané
d'alŠiepozemkové vlastníctvo k pozemku pod casťou miestnej komunikácie Pri hliníku v súlade
s jeho reálnym vyuŽívaním avlastník - zamieňajúci ll. bude mať vysporiadané pozemkové
vlastníctvo k pozemku, ktoý je oplotený a je integrálnou súcasťou areálu rodinného domu súp. c.
766118 k.ú' Mojmírovce. o zámene z dÔvodu hodného osobitného zretel'a je potrebné rozhodnutie
obecného zastupitel'stva prijaté trojpätinovou väčšinouvšetkých poslancov. Zámer prevodu majetku
z dÔvodu hodného osobitného zretel'a bude zverejnený na úradnej tabuli obce Mojmĺrovce a na web
stránke obce Mojmírovce minimálne 15 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupitel'stva.
Náklady s prevodom nehnutel'nosti hradí obec Mojmírovce.

Vyvesené
Zvesené:

29.rr.2018

Maľtin Palka
starosta obce
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