
Notárska zápisnica

N404/2021
Nz 24965/2021

NCR/s 25636/2021

napísaná dňa 23.8.2021 slovom dvadsiateho tretieho augusta dvetisícdvadsať jeden, na
Notárskom úrade notárky JUDr. Zory Chudovej, Dobrianskeho 1498 vo Vranove nad
Topľou, notárkou JUDr. Zorou Chudovou, so sídlom notárskeho úradu Dobrianskeho 1498,
093 O1 Vranov nad Topľou. ------------------------------------------------------------------------------
------Dostavili sa dnešného dňapredo mňa notárku JUDr. Zoru Chudovú účastníci právneho
úkonu:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Obec Soľ, so sídlom Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, JČ()· nn 332 861 -
zamieňajúca zastúpená starostom Ing. Jozefom Bertom, občan SR, n~. . . . , r. č.
t • , bytom . _ l'. ktorého osobná totožnosť bola preukázaná zákonným
spôsobom z občianskehopreukazu č.: ----------------------------------------------------
oprávnenie konať v mene obce som zistila z Osvedčenia o zvolení za starostu zo dňa
07.12.2018 (slovom siedmeho decembra dvetisíc osemnásť), ktorípo svojich vyhláseniach, že
sú plne spôsobilí naprávne úkony ma požiadali, aby som do tejto notárskej zápisnice spísala
túto-------------------------------------------------------------------------------------------· ----------
--------Diana Dopiráková rod. Dzurkocová, občan SR, n..... __ ._ r.c. 7.,J..,..,~, .,
trvale bytom IJ __ , ktorei osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom
z občianskeho preukazu číslo •-------------------------------------------------------
ktorípo svojich vyhláseniach, že sú plne spôsobilí naprávne úkony mapožiadali, aby som do
tejto notárskej zápisnice spísala túto -------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- Zám e n n ú z m I u v u ----------------------------------------

------Diana Dopiráková je podielovou spoluvlastníčkou na liste vlastníctva 1845 k.ú. Soľ
parcela registra „E" parcela číslo 1420/21 ornápôda výmera 2537m2podB2 v ½-ici -------
------Obec Soľje výlučnou vlastníčkou ----------------------------------------------------------------
- liste vlastníctva číslo 859 k.ú. Soľ parcela registra „E" parc.č. 356/103 trvalý trávny
porast výmera 155m2, pare. č. 356/203 trvalý trávnyporast výmera l88m2podBJ v celosti ---

r - liste vlastníctva číslo 891 k.ú. Soľ parcela registra "E" parc.č. 1455/47 trvalý trávny
porast výmera 23m2podB2 v celosti ------------------------------------------------------------------
-liste vlastníctva číslo 885 k.ú. Soľ parcela registra „E" parc.č, 1455/273 trvalý trávny
porast výmera 1087m2, parcely číslo 1965/1 ostatnáplocha výmera 63m2podBJ v celosti. -
-r--Obec Soľjepodielovou spoluvlastníčkou ----------------------------------------------------------
-liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ parcela registra „E" parc.č. 3541101 trvalý trávny
porast výmera 239m2 parcela číslo 3541201 trvalý trávny porast výmera 1047m2 pod BJ5
v 19/84-tinách -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----Parcela registra „E" parc.č. 1455/273 bola zameraná geometrickým plánom
vvhotoviteľa Peter Petrík geodetické práce číslo plánu 96/2021 zo dňa 28.5.2021 úradne
overeného pod Gl-337/2021 zo dňa 31.5.2021 na novovytvorenú parcelu číslo 663/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 439m2---------------------------------------------------------
-----Parcela registra „E" parc.č. 1965/1 bola zameraná geometrickým plánom vvhotoviteľa
Peter Petrík geodetické práce číslo plánu 7212021 zo dňa 13.5.2021 úradne overeného pod
Gl-336/2021 zo dňa 1.6.2021 na novovytvorenú parcelu číslo 690116 trvalé trávne porasfJl_
o výmere 39m2.------------------------------------------------------------------------------------
----Diana Dopiráková a Obec Soľ si zamienaja svoje nehnuteľnosti resp. podiely
z nehnute ľností tak, že:-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- list vlastníctva č. 1845 k.ú. Soľ parcela registra „E" parcela číslo 1420/21 orná pôda
výmera 253 7m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------
nadobúda Obec Soľ, so sídlom Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00 332 861 pod
v ½-ici vpomere k celku------------------------------------------------------------------------------------
-a---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- list vlastníctva číslo 859 k. ú. Soľparcela registra „E" pare.č. 3561103 trvalý trávnyporast ·
výmera 155m2, parc.č. 356/203 trvalý trávny porast výmera 188m2 v celosti --------.,---------,--
--list vlastníctva číslo 891 k.ú. Soľparcela registra "E" parc.č. 1455/47 trvalý trávnyporast
výmera 23m2 v celosti -------------------------------------------------------------------------------- ---
-liste vlastníctva číslo 1640 k.ú. Soľ parcela registra „E" parc.č. 354/101 trvalý trávny
porast výmera 239m2 parcela číslo 354/201 trvalý trávny porast výmera 1047m2 v 19/84-
tinách ----------------------------------------------------------------------------- ------------------- -------
-novov tvorenú arcelu číslo 663/1 zastavané loch a nádvoria o v 'mere 439m2-------·--------
-novov tvorenú arcelu číslo 690/16 trvalé trávne oras o vvmere 39m2-----------------
nadobúda Diana Dopiráková rod. Dzurkocová, občan SR, nm •, r.č. ✓--- _

1.-. . . ---- ' ------------------------------------------------------------------------------
s iym, ze nakoľko zamieňané parcely sa nachádzajú v intraviláne obec ako aj spoukazom na
vyššiu výmeru, ktorú má nadobudnúť obec (134m2) sa zamieňajúce strany dohodli, že si
nebudú nič vyplácal'. nakoľko ichpovažujú hodnotovo za totožné. --------------------------------
-----Poznamenáva sa, že Obec Soľ uznesením obecného zastupiteľstva obce
Soľ č. 228/2021 zo dňa 25.06.2021 slovom dvadsiateho piateho júna dvetisíc dvadsatJeden
schválila zámer na zámenu a spôsob prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spoukazom na skutočnosti, že nehnuteľnosti, ktoré má touto zámenou nadobudnúť obec sú v
zmysle územného plánu obce určené na výstavbu sociálnych bytov a infraštruktúry k
sociálnym bytom. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Zmluvné strany prehlasujú, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne vecné
bremená, ťarchy.--------------------------------------------------------------------------------------------
------Zmluvné stranyprehlasujú, že predmetné nehnuteľnosti dobre poznajú a nadobúdajú ich
do svojho vlastníctva v takom stave, v akom sa k dnešnému dňu nachádzajú.---------------------
------Všetky poplatky spojené s týmto právnym úkonom zaplatia účastníci podľa vyhlášky č.
3111993 Z.z. v znení neskorších predpisov.--------------------------------------------------------------
------Účastníci tejto zmluvy splnomocňujú JUDr. Zoru Chudovú, notárku, so sídlom '--'
Dobrianskeho 1498, Vranov nad Topľou na zastupovanie v katastrálnom konaní pred
Okresným úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny, ako aj pri oprave chýb vpísaní
apočítaní a iných zrejmých nesprávnosti . ------------------------------------------------------------
-------Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú
predmetom tejto zámennej zmluvy sa nadobúda dňom povolenia vkladu na príslušnom
Okresnom úrade katastrálnom odbore. -----------------------------------------------------------------
------Vklad vlastníckeho práva vykoná Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor katastrálny
rozhodnutím o povolení vkladu. --------------------------------------------------------,.----------------
------Právne účinky vkladu vzniknú na základe právoplatného rozhodnutia opovolení vkladu.
účinnosť tejto zmluvy nastávajej vkladom na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou, odbor
katastrálny. Účinnosť tejto zmluvy nastáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na úradnej
tabuli Obce Poša.-------------------------------------------------------------------------------------------
------0 tomto bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkom úkonu prečítaná, nimi
schválená apodpísaná dňa 23.8.2021 slovom dvadsiateho tretieho augusta dvetisícdvadsaľ
jeden na Notárskom úrade notárky JUDr. Zory Chudovej, Dobrianskeho 1498 vo Vranove



Strana tretia-------------------------------------------------------------------------------------------------
nad Topl'ou. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Ú č a s t n í c i :
Ing. Berta v.r. Okrúhlapečiatka s erbom obce a textom

Obec Soľ
Dopiráková v.r.

JUDr. Zora Chudová v.r.
notárka.

------Odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky a textom: JUDr. Zora
Chudová, notár, 1, Vranov nad Topľou------------------------------~--------------------------------------------
------Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s
prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Zory Chudovej, notárky so sídlom Dobrianskeho
1498, 093 OJ Vranov nad Topľou, v Zbierke notárskych zápisnícpod č. N404/2021, Nz 24965/2021. -

------Vo Vranove nad Topľou, dňa 23.8.2021 slovom dvadsiateho tretieho augusta dvetisícdvadsat'
jeden --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



!Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností
Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec

Si PETER PETRÍK
(f \ GEODETICKÉ PRÁCE

Davidov 252 09303Davidov
IČO: 44199236, tel.: 0908137409, e
mail: peterpetrik@geodetvranov.sk

Katast. územie
Prešovský

Císlo plánu
Vranovnad Top/ou Sol

Soľ 96/2021
Mapový list č.

Hanušovce n/T4-9/1

GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie a určenieprávkp.č. 66311,8,9, 684/13-15.

Dňa: Meno:
28.05.2021

Nové hranice boli v prírode označené
neboli stabilizované

Peter Petrík

Záznam podrobnéhomerania (meračský náčrt) č.
906

Súradnice bodov označených číslami a ostatnéme
račské úda'e sú uložené vo všeobecne· dokumentácii

Úradne overil
Meno:

Dňa: 3 1 -05- 2021 _ ísť; f-3J 1 ZOlf
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Geometrickýplán č. 96/2021

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastník

LV parcely Výmera Druh Q parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená
~ osoba)

PKV KN- E KN ha m2 pozemku číslo číslo parcely ha m2 kódy adresa (sídlo)

Stav právny

1167 1455161 1254 Trv.tráv.por. 1 684/15 484 (1455161 770 Trv.tráv.por) doterajší

1833 1455162 1790 Trv.tráv.por. 2 684/13 2 (1455162 508 Trv.tráv.por) doterajší

3 684114 1280

310 1455174 476 Trv.tráv.por. 4 663/8 476 (1455174 zaniká)

1642 1455175 219 Trv.tráv.por. 5 66319 219 (1455175 zaniká)

885 14551273 1087 Trv.tráv.por. 6 663/1 439 (14551273 648 Trv. tráv.por) doterajší

6 14551273 439 663/1 439 Zastavaná pl. doterajší
22

4 1455174 476 663/8 476 Zastavaná pl. detto
22

5 1455175 219 66319 219 Zastavaná pl. detto
22

2 1455162 2 684/13 2 Zastavaná pl. detto
26, 21

3 1455162 1280 684114 1280 Zastavaná pl. detto
18

1 1455161 484 684/15 484 Zastavaná pl. detto
18

Spolu: 4826 2900 2900 4826

Stav podľa registra C KN

663/1 1069 Zastavaná pl. 663/1 439 Zastavaná pl. ako v stave právnom
22

663/8 476 Zastavaná pl. ako v stave právnom
22

663/9 219 Zastavaná pl. ako v stave právnom
22

66518 733 Zastavaná pl. 66518 668 Zastavaná pl. doterajší
18 -·

'

684/3 832 Zastavaná pl. 68413 830 Zastavaná pl. doterajší
26, 21

68414 5493 Zastavaná pl. 684/4 3850 Zastavaná pl. doterajší
18

68415 2608 Zastavaná pl. 68415 2487 Zastavaná pl. doterajší
18

684113 2 Zastavaná pl. ako v stave právnom
26, 21

684114 1280 Zastavaná pl. ako v stave právnom
18

684115 484 Zastavaná pl. ako v stave právnom
18

Spolu: 10735
10735

Legenda - spôsob využívania pozemkov:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor22 - Pozemok, na ktoromje postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
26 - Pozemok, na ktoromje rozostavaná stavba

Legenda - druh stavby:
21 - Rozostavaná budova



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti
Vyhotoviteľ Kraj Okres bec

PETER PETRl'K Vranov nad To rou
Katast. územie lslo plánu Mapový list č.

GEODETICKÉ PRÁCE ...._ s_or .....___7212_02_1 __......__Ha_nu_§ov_ce_nlT_4_-91_1~

Sol

Davidov 252 '09303 Davidov
IČO: 44199236, tel.: 0908137409, e
mail: peterpetrik@geodetvranov.sk

GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie a určenie práv k pozemkom p.č. 690ll-16

13.05.2021 Peter Petrík
vé hranice boli v prirode označéné

neboli stabilizované
nam podrobného merania (meračský náčrt) č.

904

Úradne overil
Meno:
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Strana 1 / 2
Geometrickýplán č. 7212021

VÝKAZVÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastnlk

LV parcely Výmera Druh Q parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená
~ osoba)

PKV KN-E KN ham2 pozemku číslo čisto parcely ham2 kódy adresa (sídlo)

Stavprávny

1510 139212 6533 Trv.tráv.por. 1 690/l 1401 (139212 2111 Trv.tráv.por) doterajšl

2 600'8 700

3 6900 699

4 690/10 662
5 690/11 532
6 690/12 428

2 13921201 16473 Trv.tráv.por. 7 69(ll13 36 (13921201 15847 Trv.tráv.por) doterajší

8 690/14 165
9 690/15 425 '-..--

,--

885 196511 63 Ostatná pl. 10 6~0/16 39 (1965'1 24 Ostatná pl.) doterajší

1 139212 1401 690/l 1401 Trv.tráv.por. doterajší
7

2 139212 700 690/8 700 Trv.tráv.por. doterajší
7

3 139212 699 69at9 699 Trv.tráv.por. doterajší
7

4 139212 662 690/10 662 Trv.tráv.por. doterajší
7

5 139212 532 690/11 532 Trv.tráv.por. doterajší
7

6 139212 428 690/12 428 Trv.tráv.por. doterajší
7

7 13921201 36 690/13 36 Trv.tráv.por. doterajší
7

8 13921201 165 690/14 165 Trv.tráv.por. doterajší
7

9 13921201 425 690/15 425 Trv.tráv.por. doterajší '-'
7

10 1965'1 (39Í90l16·-} 39 Trv.tráv.por. doterajšl
·--..._ . -- __,,./ 7

Spolu: 23069 5087 5087 23069

Stav podľa registra C KN

690 2 7872 Trv.tráv.por. 690/5 15110 Trv.tráv.por. doterajší
7

690/6 7675 Trv.tráv.por. doterajšl
7

69017 1401 Trv.tráv.por. ako v stave právnom
7

690/8 700 T,v.tráv.por. ako v stave právnom
7

,

f 600'9 699 Trv.tráv.por. ako v stave právnom
7

690/10 662 Trv.tráv.por. ako v stave právnom
7

690111 532 Trv.tráv.por. ako v staveprávnom
7

690/12 428 Trv.tráv.por. ako vstaveprávnom
7
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VÝKAZVÝMER
Doterajši stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastník
LV parcely Výmera Druh g parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená

~ osoba)
PKV KN-E KN ham2 pozemku číslo číslo parcely ham2 kódy adresa (sldlo)

690/13 36 Trv.tráv.por. ako v stave právnom
. 7

69ai14 165 Trv.tráv.por. ako v stave právnom
7

.i90/J~ 425 Trv.tráv.por. ako vstave právnom
7

(/ -~; 39 Trv.tráv.por. ako vstave právnom
7

Spolu: 2 7872 ~k-- 2 7872

Legenda - spôsob využfvania pozemkov:
7 • Pozemoklúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemokdočasne nevyužívanýpre trvalý trávny porast




