OBEC VEĽKÉ

LUDINCE

935 65 Veľké Ludince 136

Výpis
z uznesenia z 29. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Ludince, ktoré sa
konalo dňa 13. apríla 2018 v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
Návrh Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 339/29 zo dňa 13.04.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/
 berie na

vedomie

žiadosť Štefana Harangozóa, nar. 19.01.1957, RČ: 570119/6479, trvale bytom 935 65
Veľké Ludince 291 o zámenu obecného pozemku,
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.

B/
 s c h v a ľ u je
zámer na zámenu pozemku :
Jedná sa o pozemok registra „C“ parcela č. 2944/5 vo výmere 95 m2
za diel č.1 a diel č.3 z parcely registra „E“ č. 2730/2
a diel č. 2 a diel č. 4 z parcely registra „E“ č. 2954/1 spolu 95 m2,
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na základe geometrického plánu č. 35974672-213/2017, zo dňa 12.01.2018, ktorý vypracoval
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, úradne overený Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor, dňa 26.02.2018.
Len v tom prípade, keď žiadateľ Štefan Harangozó, nar. 19.01.1957, RČ: 570119/6479,
trvale bytom 935 65 Veľké Ludince 291 preukáže vlastníctvo nehnuteľnosti.

Bc. Erika Gregorová
za správnosť
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 16.04.2018
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