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                                                       Obec Štôla 

                                   adresa sídla: Štôla 29, 059 37  Štôla, IČO: 00691836 

                                                                    ZVEREJŇUJE 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) 
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

                                            ZÁMER – ZÁMENY POZEMKOV OBCE 

Zámerom je zámena pozemkov vo vlastníctve Válek Ján, Štôla 16, 059 37 Štôla vo výmere 
66,60 m2 za pozemok vo vlastníctve Obce Štôla vo výmere 66,00 m2  a to nasledovne: 

konkrétne nehnuteľnosť - pozemok vo vlastníctve Válek Ján, Štôla 16, 059 37  Štôla, 
evidovanú Okresným úradom Poprad, katastrálne územie: Štôla, vedený na LV č. 1356,      
k. ú. Štôla a to v spoluvlastníckom podiele 23/144 

 Parcely registra „E“,  parc. č. 337/1  (celková výmera 417 m2), spoluvlastnícky podiel 
23/144 - výmera 66,60 m2, druh pozemku: orná pôda 

za nehnuteľnosť -  pozemok vo vlastníctve Obce Štôla, Štôla 29, 059 37  Štôla, evidovanú 
Okresným úradom Poprad, katastrálne územie Štôla – vedené na LV č. 1,  a to: 

 Parcely registra „E“,  parc. č. 948/2 ( celková výmera 1 357 m2),  
odčlenením výmery 31 m2 pod stavbou – pivnicou, s.č. 939 a 27 m2 mimo stavby 
odčlenením výmery spolu 58 m2 geometrickým plánom, druh pozemku: ostatná 
plocha 

 Parcely registra „E“,  parc. č. 985/4 ( celková výmera 2 197 m2),  
odčlenením výmery 4 m2 pod stavbou – pivnicou, s.č. 939 a 4 m2 mimo stavby 
odčlenením výmery spolu 8 m2 geometrickým plánom, druh pozemku: vodná plocha 

 
Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1 bez finančného vyrovnania. 
 
Náklady spojené so zámenou pozemkov, vyhotovením GP a poplatok za vklad do katastra 
hradí Valek Ján, Štôla 16, 059 37  Štôla. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním zámeny obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

obce www.stola.sk. O zámene majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena sa realizuje z dôvodu 
vysporiadania pozemkov pod stavbou – pivnicou vo vlastníctve Jána Váleka,  ktorá stojí na 
parcele č. 948/2 a 985/4 vo vlastníctve obce Štôla. 

Doba zverejnenia: od 23. 11. 2021  
Zvesené z úradnej tabule dňa: ...............................  
Spôsob zverejnenia: www.stola.sk, úradná tabuľa Obce Štôla 

                  Martin Hajko 
                       starosta obce Štôla
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