
Uznesenie č. 199/2022 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina 

zo dňa 26.8.2022 

Dňa 4.8.2022 bola podaná žiadosť p. Gelačáka s manželkou Zuzanou, rod. Synekovou o 
prerokovanie návrhu zámeny pozemkov, čím by došlo k majetko-právnemu vysporiadaniu 
pozemkov na p.č. 1578/2, 1578/1, 513/10, 513/41na základe návrhu GP č. 4587479-71/2022 
a pozemku p.č. 502/44 podľa geometrického plánu č. 45876479-16/2015. 

Návrh zámeny: 
Na základe GP č. 4587479-71/2022 novovzniknutá parcela č. 1578/7 o výmere 234 m2 

zastavaná plocha a 1578/6 o výmere 22 m2 zastavaná plocha, spolu 256 m2 vo vlastníctve 
obce budú zámenou prevedené na vlastníka Gelačák Peter a manž. Zuzana Gelačáková, rod. 
Syneková. 
Novovzniknuté parcely - GP č. 4587479-71/2022 p.č 513/73 o výmere 4m2 trvalé trávny 
porast, p.č. 513/74 o výmere 136 m2 trvalé trávny porast a p.č. 513/75 o výmere 23 m2 trvalé 
trávny porast spolu výmera 163 m2, vo vlastníctve Gelačák Peter a manž. Zuzana Gelačáková, 
rod. Syneková, budú zámenou prevedené na Obec Dolná Tižina. 
Na základe GP č. 45876479-16/2015 bude na základe kúpnej zmluvy medzi kupujúcou Obcou 
Dolná Tižina a predávajúcou p. Irenou Synekovou, vlastníckou parcely č. 502/44 o výmere 
93 m2, prevedená na Obec Dolná Tižina. Tento pozemok bude slúžiť obci na majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov pod navrhovanou miestnou komunikáciou okolo Domu smútku. 
Obec Dolná Tižina týmto získa výmeru 256 m2. Touto zámenou sa vyriešia majetko-
právne problémy. 

V súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 
obec povinná primerane použiť zákonné pravidlá podľa §9a (ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 
až 7) zákona o majetku obcí aj pri predaji majetku obce. Jedným z možných spôsobov 
výmeny je výmena z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Poslanec Ing. Ján Buchta upozornil, že predmetnou zámenou v danej lokalite cesta smer Na 
Pažite stratí obec právny stav cestnej komunikácie. Odporučil obci vyriešiť aj pozemky p.č. 
634/83 a 634/80. 
Tento návrh bude vyvesený na obecnej tabuli awebovej stránke obce po dobu 15 dní na 
pripomienkovanie. 
Materiál je súčasťou zápisnice. 

Uznesenie č. 199/2022. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine schvaľuje návrh zámeny - Na základe GP č. 4587479-
71/2022 novovzniknutá parcela č. 1578/7 o výmere 234 m2 zastavaná plocha a 1578/6 
o výmere 22 m2 zastavaná plocha, spolu 256 m2 vo vlastníctve obce budú zámenou prevedené 
na vlastníka Gelačák Peter a manž. Zuzana Gelačáková, rod. Syneková. 
Novovzniknuté parcely - GP č. 4587479-71/2022 p.č 513/73 o výmere 4m2 trvalé trávny 
porast, p.č. 513/74 o výmere 136 m2 trvalé trávny porast a p.č. 513/75 o výmere 23 m2 trvalé 
trávny porast spolu výmera 163 m2, vo vlastníctve Gelačák Peter a manž. Zuzana Gelačáková, 
rod. Syneková, budú zámenou prevedené na Obec Dolná Tižina. 
Na základe GP č. 45876479-16/2015 bude na základe kúpnej zmluvy medzi kupujúcou Obcou 
Dolná Tižina a predávajúcou p. Irenou Synekovou, vlastníčkou parcely č. 502/44 o výmere 



93 m2, prevedená na Obec Dolná Tižina. Tento pozemok bude slúžiť obci na majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov pod navrhovanou miestnou komunikáciou okolo Domu smútku. 
Obec Dolná Tižina týmto získa výmeru 256 m2. Touto zámenou sa vyriešia majetko-
právne problémy. 

Hlasovanie: za: 5 Ing. Adriana Bačinská, Ing. Ján Buchta, Peter Bukovinský, 
Ľubomír Durina, Branislav Zicho 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ing. Ľubica Ďuncová 
starostka obce 


