
               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  
prevodu majetku mesta  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
Predmet prevodu: pozemky vo vlastníctve mesta: 

a) novovytvorený pozemok CKN parc. č. 922/6 o výmere 61 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-12/2020 úradne overeným dňa 2.3.2020 pod číslom 
G1-101/2020 z pozemku C-KN parc. č. 922/1 o výmere 7159 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti,  

b) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 50/36 o výmere 34 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-6/2020 úradne overeným dňa 3.2.2020 pod číslom 
G1-37/2020 z pozemku C-KN parc. č. 50/1 o výmere 4684 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

c) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2645/125 o výmere 49 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-13/2020 úradne overeným dňa 3.2.2020 pod číslom 
G1-39/2020 z pozemku C-KN parc. č. 2645/63 o výmere 7133 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, ktorý je zapísaný v LV č. 1, katastrálne územie 
Šaľa, v celosti, 

d) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2667/48 o výmere 60 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-46/2020 úradne overeným dňa 24.2.2020 pod číslom 
G1-83/2020 z pozemku C-KN parc. č. 2667/2 o výmere 3358 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

e) novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 588/7 o výmere 31 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc. č. 585/25 o výmere 
20 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré boli odčlenené 
geometrickým plánom č. 34125361-45/2020 úradne overeným dňa 
24.2.2020 pod číslom G1-86/2020 z pozemkov C-KN parc. č. 585/1 
o výmere 7747 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a C-KN 



parc. č. 588/1 o výmere 6954 m2, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie , zapísaných v LV č. 1, katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

f) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 594/76 o výmere 55 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-8/2020 úradne overeným dňa 13.2.2020 pod číslom 
G1-36/2020 z pozemku C-KN parc. č. 594/1 o výmere 13426 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

g) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 942/103 o výmere 70 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-11/2020 úradne overeným dňa 3.2.2020 pod číslom 
G1-38/2020 z pozemku C-KN parc. č. 942/1 o výmere 18633 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

h) pozemok C-KN parc. č. 1028/4 o výmere 113 m2 druh pozemku ostatná 
plocha, ktorý tvorí okolie trafostanice TS 0834-023 a je zapísaný v LV č. 
1, katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

i) pozemok C-KN parc. č. 614/97 o výmere 215 m2 druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, ktorý tvorí okolie trafostanice TS 0834-046 a je 
zapísaný v LV č. 1, katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

j) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 3080/360 o výmere 53 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-1/2020 úradne overeným dňa 22.1.2020 pod číslom 
G1-11/2020 z pozemku C-KN parc. č. 3080/11 o výmere 11278 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

k) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 3080/367 o výmere 38 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-10/2020 úradne overeným dňa 24.2.2020 pod číslom 
G1-84/2020 z pozemku C-KN parc. č. 3080/9 o výmere 13838 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti,  

l) novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 3080/362 o výmere 15 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, C-KN parc. č. 3080/361 o výmere 
13 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc. č. 
3080/363 o výmere 11 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 34125361-2/2020 úradne 
overeným dňa 4.2.2020 pod číslom G1-14/2020 z pozemkov C-KN parc. 
č. 3080/4 o výmere 1863 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a 
C-KN parc. č. 3080/5 o výmere 5757 m2 druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, ktoré sú zapísané v LV č. 1, katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

m) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 3080/364 o výmere 50 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-4/2020 úradne overeným dňa 4.2.2020 pod číslom 
G1-25/2020 z pozemku C-KN parc. č. 3080/13 o výmere 12399 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, 
katastrálne územie Šaľa, v celosti, 

n) novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 3198/413 o výmere 55 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým 
plánom č. 34125361-5/2020 úradne overeným dňa 19.2.2020 pod číslom 
G1-43/2020 z pozemku C-KN parc. č. 3198/115 o výmere 4368 m2, druh 



pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný v LV č. 1, v 
celosti, 

o) novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 3080/365 o výmere 40 m2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie  a C-KN parc. č. 3080/366 o výmere 
48 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktoré boli odčlenené 
geometrickým plánom č. 34125361-9/2020 úradne overeným dňa 
24.2.2020 pod číslom G1-85/2020 z pozemku C-KN parc. č. 3080/15 o 
výmere 21184 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je 
zapísaný v LV č. 1, katastrálne územie Šaľa, v celosti. 

 
 
Kúpna cena: 58 900,- EUR, určená Znaleckým posudkom č. 52/2020 zo dňa 02.10.2020 

vypracovaný súdnym znalcom Ing. Miroslavom Velkom, ev. č. znalca 913 748 
 
  
Kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel 
Sa, vložka číslo: 3879/B 

 
 
Odôvodnenie: prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že ide o pozemky 

priľahlé k stavbám jednotlivých distribučných trafostaníc 
 
 
Zverejnené: 18. novembra 2020 
 
 
Tento zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2020 – XXVII. zo dňa 12. novembra 2020. Prevod 
uvedeného pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali dňa  
3. decembra 2020. 
 
 
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 


