MESTO VEĽKÝ MEDER
Mestský úrad Veľký Meder, ekonomický odbor, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

V zmysle §9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

MESTO VEĽKÝ MEDER
zverejňuje
ZÁMER PREVIESŤ MAJETOK MESTA AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA,

o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
I.
ZÁMENA nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na Bratislavskej ulici, obec Veľký
Meder, novovytvoreného pozemku parc. č. 2167/17 druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 500 m2
vo výlučnom vlastníctve mesta Veľký Meder za pozemok parc. č. 2167/11 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 392 m2 a novovytvorený pozemok parc. č. 2167/18 o výmere 108 m2 vo vlastníctve
žiadateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, v správe Obchodnej akadémie –
Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder, IČO: 00 044 351 za účelom výstavby novej
budovy školského internátu v rámci projektu „Školský internát Obchodná akadémia Veľký Meder“, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Novovytvorený pozemok parc. č.2167/18 o výmere 108 m2 bol odčlenený od pozemku č. 2167/12 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a novovytvorený pozemok parc. č. 2167/17 bol odčlenený od parc. č. 2167/2 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom č. 307/2018 zo dňa 16.09.2018, ktorý vyhotovil
GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, úradne overeným pod číslom 61-2166/2018 dňa
20.09.2018. Žiadateľ sa zaväzuje, že stavbu, ktorá leží na parc. č. 2167/11 so súpisným číslom 2498 a stavbu na
parc. č. 2167/12 so súpisným číslom 2496 odstráni na vlastné náklady. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje, že všetky
ostatné náklady súvisiace so zámenou a búracími prácami znáša sám. Zámena pozemkov sa uskutoční bez
vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu, že hodnota zamieňaných pozemkov je vzhľadom na ich výmeru
a lokalitu rovnocenná.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
Na osobitný zreteľ poukazuje skutočnosť, že zámenou pozemkov by sa zlúčili pozemky jednotlivých vlastníkov
a mesto by získalo pozemok, ktorý by tvoril jednu ucelenú plochu.

Vo Veľkom Mederi, dňa 11.03.2019
Zapísala: Mgr. Gabriela Fabulyová – vedúca ekonomického odboru
Gergő Holényi
primátor mesta
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