
Obec Úľany nad Žitavou 
Obecný úrad 

Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou 
   

   

 
Zverejnenie zámeru zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve 
obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Obec Úľany nad Žitavou v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámer 
previesť majetok Obce Úľany nad Žitavou z jej výlučného vlastníctva do výlučného  
vlastníctva: Ing. Štefana Šilona, nar. 27. 3. 1955, tr. bytom: Ľubovnianska 4, 851 07 
Bratislava vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku formou Zámennej zmluvy 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pričom 
predmetná zámena bude vykonaná s finančnou náhradou .  
- zámena sa vykoná k nehnuteľnému majetku, zameranému geometrickým plánom č. 
16/2021 na skutkové zameranie RD na p.č. 297/1 a oddelenie pozemku p.č. 297/2, 297/3, 
295/5 a p.č. 296/3, 336/60, 393/4, 393/5, vyhotoveným dňa 5. 3. 2021 Marekom Vanišom,  a 
to zámenou: 
- novovytvorená parc.  registra „C“ číslo 297/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
5 m2,  
- novovytvorená parc. registra „C“ číslo 295/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 
m2,  
- novoytvorená parc. registra „C“ číslo 296/3 záhrada o výmere 10 m2, 
vo výlučnom vlastníctve Ing. Štefana Šilona, nar. 27. 3. 1955, tr. bytom: Ľubovnianska 
4, 851 07 Bratislava (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku), ktoré 
zámennou zmluvou nadobudne do svojho výlučného vlastníctva Obec Úľany nad 
Žitavou vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.  
- novovytvorená parc. registra „C“ číslo 336/60 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2 m2,  
- novovytvorená parc. registra „C“ číslo 393/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
20 m2,  
- novovytvorená parc. registra „C“ číslo 393/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 
m2,  
vo výlučnom vlastníctve Obce Úľany nad Žitavou (vo veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu 1/1 k celku),  ktoré zámennou zmluvou nadobudne do svojho výlučného 
vlastníctva Ing. Štefan Šilon vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku. 
 
Hodnota zamieňaných pozemkov je vo výške 1,85 EUR/m2, pričom rozdiel vo výmere 
zamieňaných nehnuteľností je vo veľkosti 7 m2 v prospech Ing. Štefana Šilona, nar. 27. 3. 
1955, tr. bytom: Ľubovnianska 4, 851 07 Bratislava a za túto výmeru nehnuteľností, ktoré 
nadobudne Ing. Štefan Šilon do svojho výlučného vlastníctva vyplatí Obci Úľany nad Žitavou 
finančnú náhradu v celkovej výške 12,95 EUR, slovom: Dvanásť EUR deväťdesiatpäť 
centov. 

 

Zámer zameniť predmetné nehnuteľnosti je zverejnený: 
- na úradnej tabuli obce Úľany nad Žitavou odo dňa  27.05.2021 

- zvesený dňa 11.06.2021 

 
 
 
 
 

Ing. Rudolf Frýželka 
starosta obce 


