
Obec Bruty, 943 55 Bruty 111, IČO: 00 308 820

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Bruty z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Obec Bruty v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení  zverejňuje  zámer  previesť  majetok  obce  Bruty  priamym  predajom  –  uzavretím
zámennej zmluvy.

Predmetom zámeru priameho predaja  -  zámeny sú nehnuteľnosti  vo výlučnom vlastníctve
obce Bruty vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor v katastrálnom území
Bruty na LV č. 1 
- pozemok registra E KN s parcelným číslom 559, druh pozemku orná pôda o výmere 2702

m2, v podiele 1/1,
- pozemok registra  E KN s parcelným číslom 590/1,  druh pozemku orná pôda o výmere

5804 m2, v podiele 1/1 a 
- pozemok registra  E KN s parcelným číslom 873/2,  druh pozemku orná pôda o výmere

6433 m2, v podiele 1/1

za nehnuteľnosť vedenú Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor v katastrálnom
území Bruty na LV č. 833 
- pozemok registra E KN s parcelným číslom 657, druh pozemku orná pôda o výmere 1

5024 m2 v podiele 1/1, 
vo  výlučnom vlastníctve  Réka  Oláh  Szombatová,  rod.  Szombatová  a zároveň  obec  Bruty
titulom uzavretia zámennej zmluvy doplatí Réke Oláh Szombat sumu vo výške 4 000,- Eur
(slovom štyritisíc euro) 

a teda na základe zámennej zmluvy obec Bruty sa stane vlastníkom nehnuteľnosti  vedenej
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor v katastrálnom území Bruty na LV č. 833 
- pozemku registra E KN s parcelným číslom 657, druh pozemku orná pôda o výmere 1

5024 m2 v podiele 1/1, 

a  Réka Oláh Szombatová sa stane  vlastníkom nehnuteľností  vedených Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálny odbor v katastrálnom území Bruty na LV č. 1 
- pozemku registra E KN s parcelným číslom 559, druh pozemku orná pôda o výmere 2702

m2, v podiele 1/1,
- pozemku registra E KN s parcelným číslom 590/1, druh pozemku orná pôda o výmere

5804 m2, v podiele 1/1 a 
- pozemku registra E KN s parcelným číslom 873/2, druh pozemku orná pôda o výmere

6433 m2, v podiele 1/1.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa a  tejto  zámeny je  zámer  obce Bruty vybudovať na
zámenou získanom pozemku zberný dvor pre obyvateľov obce Bruty a zároveň vysporiadať
vlastnícke  práva  na  zámenou  získanom  pozemku  na  ktorom  sa  nachádzajú  stavby  vo
vlastníctve obce Bruty.

Vzhľadom  na  to,  že  Réka  Oláh  Szombatová  zámenou  nezíska  jeden  pozemok,  na
vysporiadanie vlastníckych práv k zámenou získanému pozemku obcou Bruty a na dohodu



zmluvných strán zmluvné strany sa dohodli, že obec Bruty titulom zámeny doplatí Réke Oláh
Szombatovej sumu vo výške 4 000,- Eur (slovom štyritisíc euro).

Zámer  odpredať  obecný  majetok  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  Bruty  a na
internetovej stránke obce Bruty dňa  03.09.2021

V Brutoch dňa 02.09.2021

                                                                                              Ing. Alexander Hubač
                                                                                                   starosta obce

Na úradnej tabuli obce  vyvesené dňa: 03.09.2021

                                        zvesené dňa: 17.09.2021


