OBEC VEĽKÉ LEVÁRE
ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
V zmysle s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch
č. 154/2019 zo dňa 11. 12. 2019 obec zverejňuje zámer zámeny pozemkov medzi Mgr.
Róbertom Tellárom s manželkou Mgr. Katarínou Tellárovou, rod. Beňovou, obaja bytom
Podjavorinskej 575, 90873 Veľké Leváre (ďalej ako „účastník 1“) a obcou Veľké Leváre (ďalej
ako „účastník 2“).
Účastník 1 zamieňa parcelu reg. C č. 308/587 o výmere 132 m2 (odčlenenej z parcely reg. „C“
č. 308/137 vedenej na liste vlastníctva č. 29 vo vlastníctve manželov Tellárovcov) s účastníkom
2.
Účastník 2 zamieňa pozemok parcely č. 311/311 o výmere 145 m2 (odčlenenej z parcely č.
311/7 vedenej v PK vložke č. 1900 vo vlastníctve obce Veľké Leváre) a pozemok parcely č.
989/5 o výmere 64 m2 (odčlenenej z parcely č. 989 vedenej ako neknihovanej vo vlastníctve
obce Veľké Leváre) s účastníkom 1.
Zámena je v zmysle vypracovaného geometrického plánu č. 59/2019 vypracovaného
geodetom Michalom Zapletalom, Záhorácka 100, 901 01 Malacky, overeného Okresným
úradom Malacky, katastrálny odbor zo dňa 04.11.2019 pod č. G1-1153/2019 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z n p.
Manželia Mgr. Róbert Tellár s manželkou Mgr. Katarínou, rodenou Beňovou, obaja
bytom Podjavorinskej 575, 908 73 Veľké Leváre doplatia obci za zvyšnú výmeru 77 m2 sumu
1540 €, t.j. 20 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vzájomnom vlastníckom vysporiadaní
pozemkov.

Vo Veľkých Levároch dňa 11. 02. 2020
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starosta obce
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