
Obec Teplička v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

Obce Teplička týmto zverejňuje zámer Obce Teplička 

prevodu nehnuteľného majetku Obce Teplička a to: 

 

Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce formou odpredaja a 

zámeny 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) ods. 8. písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov   

 
Na základe geometrického plánu, ktorý vyhotovil Ing. Iveta Nagyová-Geodetka, 052 01 

Spišská Nová Ves, E.M. Šoltésovej 19/16, IČO: 43248454, dňa 5.5.2022, číslo geometrického 

plánu 31/2022, ktorý bol úradne overený dňa 14.6.2022, pod číslom 386/2022, boli zamerané:  

diel „1“ trvalý trávny porast vo výmere 438 m2,  

diel „2“ trvalý trávny porast vo výmere 200 m2,  

diel „3“ trvalý trávny porast vo výmere 8 m2,  

diel „4“ orná pôda vo výmere 177 m2,  

diel „5“ orná pôda vo výmere 181 m2,  

diel „6“ orná pôda vo výmere 180 m2,  

diel „7“ orná pôda vo výmere 175 m2,  

ktoré diely „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“, „7“, vznikli oddelením vyššie uvedených výmer od 

pôvodnej parcely registra „E“ číslo 801/2 orná pôda o celkovej výmere 1359 m2,  

 

diel „8“ trvalý trávny porast vo výmere 562 m2,  

diel „9“ trvalý trávny porast vo výmere 350 m2,  

diel „10“ orná pôda vo výmere 50 m2,  

diel „11“ orná pôda vo výmere 410 m2,  

diel „12“ orná pôda vo výmere 415 m2,  

diel „13“ orná pôda vo výmere 420 m2,  

diel „14“ orná pôda vo výmere 729 m2,  

diel „15“ orná pôda vo výmere 350 m2,  

diel „16“ trvalý trávny porast o výmere 106 m2,  

diel „17“ orná pôda vo výmere 558 m2,  

diel „18“ orná pôda vo výmere 237 m2,  

ktoré diely  „8“, „9“, „10“, „11“, „12“, „13“, „14“, „15“, „16“, „17“, „18“, vznikli oddelením 

vyššie uvedených výmer od pôvodnej parcely registra „E“ číslo 803 orná pôda o celkovej 

výmere 4187 m2.  

 

Diel „3“ vytvára novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/35 trvalý trávny porast vo 

výmere 8 m2.  

Diel „10“ vytvára novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/37 orná pôda vo výmere 50 

m2.  

Diel „15“ vytvára novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/41 orná pôda vo výmere 350 

m2.  



Diel „17“ vytvára novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/43 orná pôda vo výmere 558 

m2.  

Diel „18“ vytvára novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/44 orná pôda vo výmere 237 

m2. 

 

Predaj: 

Predávajúci Obec Teplička predáva nehnuteľnosť v Okrese Spišská Nová Ves, v Obci 

Teplička, v katastrálnom území Teplička:  

diel „1“ trvalý trávny porast vo výmere 438 m2, a to:  

s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

kupujúcej Pavlíne Škarupovej 

 

Zámena: 

Medzi: 

Obec Teplička a Jarmila Dvorská:  

nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Teplička:  

diel „2“ trvalý trávny porast vo výmere 200 m2, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

diel „6“ orná pôda vo výmere 180 m2, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

diel „7“ orná pôda vo výmere 175 m2, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Jarmily Dvorskej:  

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/41 orná pôda vo výmere 350 m2, diel „15“, 

s podielom v 12/20-inách v pomere k celku  

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/44 orná pôda vo výmere 237 m2, diel „18“, 

s podielom v 12/20-inách v pomere k celku,  

zapísanú v:  liste vlastníctva č. 110 - pozemok, parcelu registra "C" evidovaná na katastrálnej 

mape parcelné číslo: 770/17 orná pôda vo výmere 178 m2, v 1/1 (v celosti), 

 

Medzi: 

Obec Teplička a Helena Lačná:  

nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Teplička: 

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/35 trvalý trávny porast vo výmere 8 m2, diel 

„3“, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

diel „4“ orná pôda vo výmere 177 m2, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

diel „5“ orná pôda vo výmere 181 m2, s podielom v 1/24-ine v pomere k celku,  

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Heleny Lačnej:  

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/41 orná pôda vo výmere 350 m2, diel „15“, 

s podielom v 8/20-inách v pomere k celku  
novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/44 orná pôda vo výmere 237 m2, diel „18“, s podielom 

v 8/20-inách v pomere k celku,  

Obec Teplička nadobudne na základe zámennej zmluvy do vlastníctva nehnuteľnosti v 

Okrese Spišská Nová Ves, v Obci Teplička, v katastrálnom území Teplička:  

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/41 orná pôda vo výmere 350 m2, diel „15“, 

v 1/1 (v celosti),  

novozameranú parcelu registra „C“ číslo 770/44 orná pôda vo výmere 237 m2, diel „18“, 

v 1/1 (v celosti),  



zapísanú v: liste vlastníctva č. 110 - pozemok, parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej 

mape parcelné číslo: 770/17 orná pôda vo výmere 178 m2, v 1/1 (v celosti), 

 

Vecné bremeno: 

Vlastník nehnuteľnosti v Okrese Spišská Nová Ves, v Obci Teplička, v katastrálnom území 

Teplička, a to:  

pozemku parcely registra "C" číslo:  

770/44 orná pôda vo výmere 237 m2  

je povinný   t r p i e ť   právo prechodu a prejazdu po celej parcele registra "C" číslo 

770/44 orná pôda vo výmere 237 m2, v prospech vlastníkov pozemkov, parciel registra 

"C" čísla:  

- 770/33 trvalý trávny porast vo výmere 1000 m2,  

- 770/34 trvalý trávny porast vo výmere 550 m2,  

- 770/35 trvalý trávny porast vo výmere 8 m2,  

- 770/36 orná pôda vo výmere 587 m2,  

- 770/37 orná pôda vo výmere 50 m2,  

- 770/38 orná pôda vo výmere 596 m2,  

- 770/39 orná pôda vo výmere 600 m2,  

- 770/40 orná pôda vo výmere 904 m2,  

- 770/42 trvalý trávny porast vo výmere 106 m2,  

770/43 orná pôda vo výmere 558 m2.  

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.  

 

 

  

Za dôvody osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Teplička považuje:  

Ide o pozemky pre plánovanú bytovú výstavbu v obci Teplička a rozvoj obce v oblasti 

výstavby. 

 

Poznámka: 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer predaja a zámeny vyššie uvedeného 

nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 

6/2022 zo dňa  9. 11. 2022. 

 

Návrh odpredaja a zámeny bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Doba zverejnenia: 20. 12. 2022 - 03. 1. 2023 

 

Spôsob zverejnenia: 

Web stránka obce: www. teplicka.sk 

Úradná tabuľa Obce Teplička pri obecnom úrade Teplička 

 

 

V Tepličke, dňa 20. 12. 2022 

 

 

                                                                                                        Peter Lačný 

                                                                                                        starosta obce 


