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Obec Topoľa zverejňuje zámer  

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

na zámenu pozemkov  

z dôvodu vhodného osobitného zreteľa a to nasledovne: 

 
Účastník zámennej zmluvy č. 1: 

Obec Topoľa, Topoľa 95, 067 65  Topoľa, IČO 00323641, spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

Účastník zámennej zmluvy č. 2: 

Emílie Savaryová, bytom Topoľa  

 

Predmet zámeny: 

Zámena nehnuteľnosti  vo výlučnom vlastníctve účastníka č. 1. a to konkrétne: 

o parcela č. C KN č. 214 o výmere 222 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast a 

parcela č. C KN č. 219/7 o výmere 6 m2. druh pozemku: trvalý trávny porast 

uvedené parcely boli vyčlenená na základe GO-plánu z pôvodných parciel č.  E KN 

č. 1111/1  a E KN 1100/1 zapísané na LV č. 228, k. ú. Topoľa,                      

Celková výmera pozemku vo vlastníctve Obce Topoľa, ktorá je predmetom zámeny 

je 228 m2 

 

za pozemok vo vlastníctve účastníka č. 2., a to konkrétne 

 

o parcelu reg. C KN č. 4 o výmere 951 m2, druh pozemku: záhrada, vo výlučnom 

vlastníctve  Emílie Savaryovej, ktorý je zapísaný na LV č. 125 v k. ú. Topoľa. 

ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ – odôvodnenie : v prípade parcely vo vlastníctve obce Topoľa C KN 214  sa jedná 

o prebytočnú nehnuteľnosť, ku ktorej je zamedzený prístup zo všetkých strán, žiadateľka sa 

o uvedenú nehnuteľnosť dlhodobo stará, kosí a zveľaďuje. Čo sa týka nehnuteľnosti ktorú 

žiadateľka ponúka na výmenu t. j. C KN 4,je to parcela ktorá bola desaťročia a taktiež aj 

v súčasnosti  využívaná ako cintorín, kde je správcom obec Topoľa. 

Zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 
 

 
                                                                                                ............................................. 

      Ing. Mária Bobriková 
                                                                                                          Starostka obce Topoľa 
 

 Vyvesené:       19. 05. 2022    --------------------  

Zvesené:        ..................................  -------------------- 


