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 OBEC     M I L O S L A V O V 
so sídlom Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Oznámenie o zámere zameniť majetok ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 
Na základe ustanovenia § 9a ods 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov obec Miloslavov zverejňuje toto oznámenie o zámere zámeny 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku registra „C“ parcelné číslo 

133/451, druh pozemku ostatná plocha o výmere 229 m2, ktorý vznikol odčlenením od 

pozemku CKN č. 133/3, výmera 12268 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 440, katastrálne územie Miloslavov na základe GP č. 42/2018 za pozemok 

registra „C“ č. 133/453, druh pozemku orná pôda, o výmere 229 m2, ktorý vznikol 

odčlenením od pozemku CKN 133/342, výmera 2562 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 2621, katastrálne územie Miloslavov na základe GP č. 42/2018 a je vo 

vlastníctve LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov, IČO: 51 002 566, 

pričom uvedená zámena sa vykoná bezodplatne z dôvodu dohody o rovnakom ocenení oboch 

pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny. 

 

Obec má zámer previesť vlastnícke právo k pozemku zámenou z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, lebo predmetná zámena umožní účelnejšie umiestnenie chodníka, iných 

stavebných objektov a zelených plôch. Chodník bude určený k prechodu budúcich obyvateľov 

zo zadných stavieb k miestu, kde má investor záujem o spoluprácu so spoločnosťou Slovak 

lines, a.s. o vybudovanie novej autobusovej zastávky v blízkosti okružnej križovatky. 

 

Zámer zameniť uvedený majetok obce bude predmetom schvaľovania obecného 

zastupiteľstva Miloslavov na najbližšom rokovaní a to trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. Obec je povinná zverejniť oznámenie o tomto zámere najmenej 15 dní pred jeho 

schvaľovaním obecným zastupiteľstvom a aj po schválení zostáva zverejnené na úradnej 

tabuli a webstránke obce až do času zverejnenia zámennej zmluvy. 

 

 

 

 

V Miloslavove, dňa 23.5.2018 

 

 

................................................................. 

      Milan Baďanský 

                                                                                           starosta obce  

 

 


