
 

Názov materiálu Zámena pozemkov 

Obsah materiálu Zámena pozemkov medzi Michalom Dziakom, Janka 

Hollého 188/17, 06503 Podolínec a Mestom Podolínec, 

Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

ruší uznesenie č. 96/2019. 

 

Uznesenie č. ............./2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje zámenu 

pozemkov v k.ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

1. Michal  Dziak,  rod. Dziak, dátum nar.: 7.12.1980,  bytom 

Janka Hollého 188/17, 065 03 Podolínec nadobudne 

zámenou pozemok KN-C 1099/17,  druh  pozemku: ostatná 

plocha, výmera pozemku 176 m
2
, k.ú. Podolínec, ktorý 

vznikol odčlenením od pozemku KN-E1021/2, k.ú. 

Podolínec, a ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 

127/2019 zo dňa 05.09.2019, ktorý vyhotovil Miroslav  

Sčurka - geodet, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

10768394, a ktorý bol  úradne overený dňa 25.09.2019 pod 

číslom G1-550/2019. 

 

2.  Mesto Podolínec zámenou  nadobudne  pozemok KN-E 

1017,  druh  pozemku:  zastavaná  plocha a nádvorie, 

výmera pozemku 111m
2
, k. ú. Podolínec. 

 

Vzhľadom na to, že výmera pozemku KN-C 1099/17 je o 65 

m
2
 väčšia ako výmera pozemku KN-E 1017, na dorovnanie 

hodnoty pozemku sa Michal Dziak zaväzuje doplatiť sumu 

1 079,- € (16,60 € x 65 m
2
).  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vyporiadanie 

pozemku pod miestnou komunikáciou na Bernolákovej ulici. 

Stanovisko komisie Komisia výstavby a správy majetku  odporúča zámenu 

pozemkov, s doplatením rozdielu ceny podľa platných Zásad 

na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku Mesta 

Podolínec. Žiadateľ dá spracovať geometrický plán na 

vlastné náklady. 

Meno spracovateľa materiálu JUDr. Lukáš Antoni 

Meno predkladateľa materiálu JUDr. Lukáč Antoni 



 

 

Dôvodová správa Zámena pozemkov bola schválená uznesením 96/2019. 

Vzhľadom na to, že nemožno previesť vlastníctvo pozemku 

– vodnej plochy, katastrálny odbor okresného úradu 

nepovolil tento vklad. 

Na základe stanoviska Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p. vydal pozemkový a lesný odbor rozhodnutie 

o zmene druhu pozemku z vodnej plochy na ostatnú plochu. 

Z tohto dôvodu predkladáme materiál na opätovné 

schválenie. Jediná zmena je v druhu pozemku KN-C 

1099/17. 


