
Zverejnenie zámeru  

 

zámeny pozemkov v katastrálnom území Ivanka pri Nitre v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

____________________________________________________________ __________________ 

 

 

 Obec Ivanka pri Nitre, so sídlom Novozámocká 326, zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením č. 

37/16/2020 – OZ z 23.9.2020 
 

 

Zámer 

 
zámeny pozemkov medzi: 

 

Zamieňajúci č. 1:  
2RD s.r.o.,so sídlom Štrková 17, 010 09 Žilina, Slovenská republika, IČO:  51 278 588,  zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 69130/L, v mene ktorej koná 
pán Luděk Brečka, konateľ     

(ďalej len „zamieňajúci č. 1“) 
 

a 

 

Zamieňajúci č. 2:     
Obec Ivanka pri Nitre, so sídlom Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31 827 004, 
v mene ktorej koná Ing. Jana Maršálková, starostka  
(ďalej len „zamieňajúci č. 2“) 

 
kde, 
 

1. Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 – ina k celku zapísaných na liste 
vlastníctva č. 3218, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, 
okres Nitra, vedeného Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako: 

a) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/172, o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 

b) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/174, o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 

c) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/178, o výmere 339 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie. 

 
2. Zamieňajúci 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 – ina k celku zapísaných 

na liste vlastníctva č. 2125, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka 
pri Nitre, okres Nitra, vedeného Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom ako: 

a) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/175, o výmere 238 m2 druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 

b) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/176, o výmere 1 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, 

c) parcela registra „C“ - parcelné číslo 93/189, o výmere 239 m2 druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie. 



Na základe geometrického plánu č. 344/2020 na oddelenie pozemkov p.č. 93/271-93/287,  úpravu 
hraníc p.č. 93/172;:174,-.:/176, :/178,:/179,:/191,:/192,:/195 a určenie vlastníckeho práva k nim zo dňa 
15.07.2020,  vyhotoveného GEPOS s.r.o., Krajná 1/2172, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 651 
133,  autorizačne overeným Ing. Rastislav Petkanič, dňa 15.07.2020 a úradne overeným Okresným 
úradom Nitra, katastrálny odbor Ing. Rudolf Szombath pod č. G1-1613/2020 zo dňa 23.07.2020 (ďalej 
len „geometrický plán“), boli z pôvodného pozemku uvedenom v odseku 1 písm. a) tohto článku 
zámeru zamerané/ vytvorené pozemky: 

a) pozemok parcelné číslo 93/173 o výmere 52 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
b) pozemok parcelné číslo 93/174 o výmere 56 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
c) pozemok parcelné číslo 93/172 o výmere 16 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
d) pozemok parcelné číslo 93/175 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria. 

Na základe geometrického plánu boliz pôvodného pozemku uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto 
článku zámeru zamerané/ vytvorené pozemky: 

a) pozemok parcelné číslo 93/173 o výmere 8 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
b) pozemok parcelné číslo 93/174 o výmere 5 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
c) pozemok parcelné číslo 93/172 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
d) pozemok parcelné číslo 93/271 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
e) pozemok parcelné číslo 93/176 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria  

(ďalej nehnuteľnosti uvedené v bode 3. písm. d) a v bode 4. písm. d) tohto článku 
zámeru len ako  „nehnuteľnosti zamieňajúceho č. l“). 

Na základe geometrického plánu boliz pôvodného pozemku uvedenom v odseku 2 písm. a) tohto 
článku zámeru  zamerané/ vytvorené pozemky: 

a) pozemok parcelné číslo 93/175 o výmere 233 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
b) pozemok parcelné číslo 93/176 o výmere 5 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria. 
Na základe geometrického plánu bolikpôvodnému pozemku uvedenom v odseku 2 písm. b) 
tohto článku zámeru  zamerané/pričlenené pozemky: 
a) z pôvodného pozemku parcelné číslo 93/174 pričlenená plocha o výmere 1 m2, druh: 

zastavaná plocha a nádvoria, 
b) z pôvodného pozemku parcelné číslo 93/175 pričlenená plocha o výmere 5 m2, druh: 

zastavaná plocha a nádvoria, 
c) z pôvodného pozemku parcelné číslo 93/176 pričlenená plocha o výmere 1 m2, druh: 

zastavaná plocha a nádvoria, 
d) z pôvodného pozemku parcelné číslo 93/178 pričlenená plocha o výmere 17 m2, druh: 

zastavaná plocha a nádvoria, 
Na základe geometrického plánu boliz pozemku uvedenom v odseku 2 písm. c) tohto článku 
zámeru zamerané/ vytvorené pozemky: 

a) pozemok parcelné číslo 93/287 o výmere 6 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
b) pozemok parcelné číslo 93/189 o výmere 233 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené v bode 5. písm. b) , v bode 6. písm. c)  a bode 7. písm. a) 
tohto článku zmluvy len ako „nehnuteľnosti zamieňajúceho č .2“) 

 

Zamieňajúci 1 a zamieňajúci  2 si  vymieňajú nehnuteľný majetok tak, že: 

 

a) označené ako parcely nehnuteľnosti zamieňajúceho č. l  - pozemok parcelné číslo 
93/175 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria  a - pozemok parcelné číslo 
93/271 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria  1 prevádza zamieňajúcemu 2 
a zamieňajúci 2 ju prijíma a nadobúda do svojho výlučného zamieňajúci vlastníctva 
v podiele 1/1-ina k celku, 
 

Zamieňajúci 2 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
v okrese Nitra, v obci Ivanka pri Nitre, v katastrálnom území Ivanka pri Nitre: 
 



 
- pozemok parcelné číslo 93/175 o výmere 234 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, 
- pozemok parcelné číslo 93/271 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria. 
 

b) parcely označené ako nehnuteľnosti zamieňajúceho č. 2 - pozemok parcelné číslo 
93/176 o výmere 5 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria, pozemok parcelné číslo 
93/176 o výmere 1 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria a pozemok parcelné číslo 
93/287 o výmere 6 m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria zamieňajúci 2 prevádza 
zamieňajúcemu 1 a zamieňajúci 1 ich prijíma a nadobúda do  svojho výlučného 
vlastníctva v  podiele 1/1-ina k celku. 

 
Zamieňajúci 1 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
v okrese Nitra, v obci Ivanka pri Nitre, v katastrálnom území Ivanka pri Nitre: 
- pozemok parcelné číslo 93/176 o výmere 24 m2, 
- pozemok parcelné číslo 93/287 o výmere 46 m2. 
 
 
 Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním prevodu majetku obce obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a 
na internetovej stránke obce: www.ivnkaprinitre.sk 
 O prevode majetku obce z dôvodu je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva 
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Deň zverejnenia zámeru: 28.09.2020 
 
 
Vyvesené: 28.09.2020 
 
Zvesené: …………… 
 
 
 
Ing. Jana Maršálková 
          starostka obce 

 


