
Zverejnenie zámeru 

predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Obec Oľka v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Oľke 

1. č.2/12-2021 zo dňa 08.12.2021 

 

zverejňuje 

zámer 

 

podľa §9a ods.8 písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámer predaja  
nehnuteľností a to: 

- pozemku p.č. 553/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 123 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č.34810668-97/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1692/1,  reg.  EKN, druh pozemku vodná 
plocha o výmere  260 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673 

- pozemku p.č. 553/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 130 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-97/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko –Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1731/1 reg.  EKN, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 412  m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673 

- pozemku p.č.1731/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2 k.ú. Nižná Oľka 
zapísaného na LV č. 673 

 

do výlučného vlastníctva Romanovi Tomkovi, Oľka č.100 za kúpnu cenu vo výške 1,30 eur/m2 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky sú prístupovou 
cestou k zastavanému pozemku budúceho nadobúdateľa, ktorý ich dlhodobo užíva, stará sa 
o nich a zveľaďuje ich. 

 

 

 

        Vladimír Ščerba 

        starosta obce 

 
 
 
 
 
 



Zverejnenie zámeru 

predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Obec Oľka v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Oľke 

1. č.3/12-2021 zo dňa 08.12.2021 

 

zverejňuje 

zámer 

 

podľa §9a ods.8 písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámer predaja 
nehnuteľností a to: 

- pozemku p.č.551/1, druh pozemku  záhrada o výmere 160 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-163/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1692/1 reg.  EKN, druh pozemku vodná 
plocha o výmere 260 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673. 

- pozemku p.č.551/1, druh pozemku  záhrada o výmere 121 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č. 34810668-163/2020 vyhotoviteľa Ing. Ján Rusinko – Geodet, 
Laborecká 10, Humenné od pozemku p.č. 1731/1 reg.  EKN, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 412 m2 v k.ú. Nižná Oľka zapísaného na LV č. 673. 

 

 do výlučného vlastníctva Jaroslava Gavuliča, Humenné, Laborecká 60 za kúpnu cenu vo výške 
1,30 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky 
sú prístupovou cestou k zastavanému pozemku budúceho nadobúdateľa, ktorý ich dlhodobo 
užíva, stará sa o nich a zveľaďuje ich. 

. 

 

 

 

        Vladimír Ščerba 

        starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


