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ZÁMER  ZÁMENY  
majetku Obce Chmeľnica  

 
 
Obec Chmeľnica, v zastúpení starostkou obce Ing. arch. Zitou Pleštinskou v súlade s § 9a, 
odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vychádzajúc z uznesenia č. 9/2/2021 z rokovania obecného zastupiteľstva č. 2/2021 zo dňa 
24.05.2021  

týmto oznamuje „zámer“ 
 
zámeny nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi zúčastnenými 
stranami 1) a 2) bez finančného dorovnania rozdielu hodnoty zamieňaných častí 
nehnuteľností nasledovne: 
 
1) Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny: 
- pozemok - parcela KN-C 313/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 m2, podiel  1/1,    
k. ú. Chmeľnica, ktorá vznikla odčlenením z parcely - KN-C 313, zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 988 m2, podiel 1/1, LV č. 943, k. ú. Chmeľnica v zmysle GP č. 102/2021 
vyhotoveným Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 10768394 (úradne overeného dňa 14.06.2021 - č. G1-373/2021)                      
 
2) Peter Fába r. Fába, nar. 11.09.1987, Chmeľnica 22, 064 01 Stará Ľubovňa – predmet 
zámeny: 
- pozemok - parcela KN-C 416/5, záhrada, výmera 11 m2, podiel 1/1, k. ú. Chmeľnica, ktorá 
vznikla odčlenením z parcely - KN-C 416/1, záhrada, výmera 775 m2, podiel 1/1, LV               
č. 2934, k. ú. Chmeľnica v zmysle GP č. 102/2021 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom – 
geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 10768394 (úradne overeného dňa 
14.06.2021 - č. G1-373/2021), na účel majetkovoprávneho vyrovnania, 
 
ktorý je zverejnený minimálne 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Chmeľnica. 
 



Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Nadobudnutie časti pozemku zúčastnenou 
stranou 1) a zároveň nadobudnutie časti pozemku zúčastnenou stranou 2), a to z dôvodu, že 
žiadaná časť pozemku je priľahlá k pozemku vo vlastníctve žiadateľa - zúčastnenej strany 2).  
  

Zámer zámeny majetku obce je zverejnený: 
a) na úradnej tabuli obce 
b) na webovom sídle obce 
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