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NARIADENIA a UZNESENIA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov 

konaného dňa 21.10.2020 na Obecnom úrade v Geraltove 
 

Úvodné uznesenia: 

- Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva 

- Schválenie navrhovateľa uznesení 

 

Uznesenie č. 12/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

s c h v a ľ u j e 

kúpu parcely C-KN č. 13/3 (k.ú. Geraltov) v zmysle geometrického plánu o výmere 66 

m
2
 od pána Filipa Antošovského za sumu 264,00 Eur. 

 

Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

Uznesenie č. 13/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

r u š í 

uznesenie č. 4/2020 zo dňa 12.05.2020 

 
Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

Uznesenie č. 14/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

schvaľuje 

odpredaj parcely KnE 240/1 o výmere 848 m
2
, druh: orná pôda pre Magdalénu 

Šutkovú, bytom Prostĕjovská 4844/60, 080 01 Prešov za cenu 1,- eur z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Na danej parcele sa nachádza stavba: rodinný dom, súpisné číslo 14, 

ktorý bol postavený cca v 60-tych rokoch. Pozemok bol vlastníkom právnych predkov, 

pri REOP, sceľovaní pozemkov nedopatrením, resp. chybou   prešla predmetná 

nehnuteľnosť do vlastníctva obce. 

 

Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

Uznesenie č. 15/2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Geraltove 

schvaľuje 

zámenu nehnuteľností v k.ú. Geraltov, Závadka a to:  

parcelu Kn E 249/1 o  výmere 1084 m
2
, k.ú. Závadka, druh: orná pôda,  ktoré 

nadobudne obec Geraltov v podiele 11/12 (993,67 m
2
), 

za diel  k parcele Kn C 58/7 o výmere 932 m
2
, k.ú. Geraltov, druh: zastav. plocha, ktoré 

nadobudne Vladimír Tejiščák, Závadka 13, 082 67, Geraltov v celosti, bez vzájomného 

finančného vysporiadania ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Majetkový prevod sa uskutočňuje z dôvodu, že  sa jedná o zámenu 

nehnuteľností v súvislosti s vysporiadaním vlastníckeho a užívacieho práva.  

Už v roku 2013 bolo požiadané o zámenu parciel, nakoľko parcela vo vlastníctve 

Vladimíra Tejiščáka sa nachádza na cintoríne, miestnej časti Závadka, ktorý spravuje 

obec a parcela vo vlastníctve obce sa nachádza na hospodárskom dvore Geraltov, kde 
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pán Tejiščák vlastní nehnuteľnosť (maštaľ) a daná parcela je súbežná s daným 

objektom. Daná problematika sa už riešila v priebehu dvoch volebných období, 

v obidvoch volebných obdobiach obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámenou, ale 

doposiaľ sa nezrealizovala. 

 
Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

 

V Geraltove, dňa 21.10.2020 

 

 

 

 

Vladimír Tejiščák v.r.  

starosta obce Geraltov 


