
                                                                    OBEC ŠALGOČKA 

                       92554 Šalgočka 135, IČO: 00613932 DIČ: 2021002566 

Zverejňuje 

v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu 
zámeny pozemkov 

Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti: 

- pozemok parcelné číslo 78/12 o výmere 1730 m², ostatná plocha z toho 
odčlenené parcely: -   78/21 vo výmere 258 m² 78/22 vo výmere 9 m²  zapísaná 
na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta. 

- parcelu CKN 77/60 vo výmere 42 m² zastavaná plocha zapísaná na LV 599 v k.ú. 
Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta. 

Obec Šalgočka ponúka nehnuteľnosť k zámene za : 

- nachádza miestna komunikácia  na parcele CKN  75/4 vo výmere 156 m², 75/6 vo 

výmere 4 m² zapísaná na LV 555  v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta vo 

vlastníctve RF Group, s.r.o. Bratislava u. Zámočnícka 8 

Dôvod zámeny pozemkov: 
- vo vlastníctve RF Group, s.r.o. Bratislava u. Zámočnícka 8 kde sa nachádza miestna 
komunikácia  na parcele CKN  75/4 vo výmere 156 m², 75/6 vo výmere 4 m²  spolu 160 m² 
hodnota jednotkovej ceny na týchto pozemkoch je 8,18 €/ m² podľa znaleckého posudku t.j. 
spolu hodnota 1308,8 € 
- vo vlastníctve  obce Šalgočka parcelu CKN 77/60 vo výmere 42 m² zastavaná plocha 
a nádvoria  v hodnote 8,18 €/ m² spolu 343,56 € a 78/21 vo výmere 258 m² 78/22 vo 
výmere 9 m²  spolu 309 m² hodnota jednotkovej ceny na týchto pozemkoch je 8,28 € podľa 
znaleckého posudku t.j. spolu hodnota = 2554,32 €  
Rozdiel hodnoty bude finančne vyrovnaný  vo výške 1245,52 € a poplatok za návrh vkladu do 
katastra v prospech obce Šalgočka. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 17. 03. 2022 schválilo spôsob 
zámeny pozemkov , zámer bol schválený uznesením č. 163/15/2022, bod č. 7 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 

                                                 Helena Mesárošová 
                                                   starostka obce Šalgočka v. r. 

 
 
 
 

 


