
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RUSKÁ BYSTRÁ 

UZNESENIE 

z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Bystrej 

     zo dňa : 16.12.2022                                                                                  číslo : 8/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení, dopĺňa a upravuje náležitosti  uznesenia č. 3/1/2022 zo 

dňa 01.05.2022 v následovnom znení:  

 schvaľuje : 

K bodu č.5, z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2022,zo dňa 01.05.2022 :   
 

 Zámena pozemkov obce s Gréckokatolíckou cirkvou 
 

- prevod na základe Zámennej zmluvy vlastníckeho práva Obce Ruská Bystrá k 

nehnuteľnostiam, a to: 

 parcela registra EKN,parc.č. E 223/3  -  ostatná plocha o výmere    174  m2, 
 diel č.2 – trvalý trávny porast, o výmere 572m2, odčlenený od Parcely E KN č. 

222/2, v katastrálnom území Ruská Bystrá, obec Ruská Bystrá,okres Sobrance a 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN č. 347/1 o výmere 1047m2 
 diel č.3 – záhrada, o výmere 210 m2, odčlenený od Parcely E KN č. 222/2, v 

katastrálnom území Ruská Bystrá, obec Ruská Bystrá,okres Sobrance a 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN č. 348/1 o výmere 383 m2 
 diel č.4 – záhrada, o výmere 380 m2, odčlenený od Parcely E KN č. 222/2, v 

katastrálnom území Ruská Bystrá, obec Ruská Bystrá,okres Sobrance a 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN č. 351 o výmere 761 m2 
 diel č.5 – záhrada, o výmere 296 m2, odčlenený od Parcely E KN č. 222/2, v 

katastrálnom území Ruská Bystrá, obec Ruská Bystrá,okres Sobrance a 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN č. 352 o výmere 683 m2 
Odčlenené diely vznikli na základe Geometrického plánu č. 35024780-130/2022 na 

určenie vlastníckeho práva k pozemkom vyhotovený dňa 23.09.2022. 

Vyhotoviteľ Ing.Eduard Treščák , IČO 35024780, autorizačne overený dňa 23.09.2022, 

Ing. Eduard Treščák a úradne overený Okresným úradom Sobrance, katastrálny odbor, 

Ing. Jana Čuhaničová, dňa 28.09.2022 pod č. G1-136/2022 

 

 

- prevod na základe Zámennej zmluvy vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  

Gréckokatolíckej cirkvy, a to:  

 parcela registra CKN parcelné č. 209/2 – ostatná plocha o výmere 837 m2 
 parcela registra EKN parcelné č. 220/5 – ostatná plocha o výmere 16m2 
 parcela registra EKN parcelné č. 221/3 – ostatná plocha o výmere 418 m2 
 diel č.6 – trvalý trávny porast, o výmere 344 m2, odčlenený od Parcely E KN č. 

222/3, v katastrálnom území Ruská Bystrá, obec Ruská Bystrá, okres Sobrance a 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN č. 344/1 o výmere 799 m2 
Odčlenený diel vznikol na základe Geometrického plánu č. 35024780-130/2022 na 

určenie vlastníckeho práva k pozemkom vyhotovený dňa 23.09.2022.                                



Vyhotoviteľ Ing. Eduard Treščák , IČO 35024780, autorizačne overený dňa 23.09.2022, 

Ing. Eduard Treščák a úradne overený Okresným úradom Sobrance, katastrálny odbor, 

Ing. Jana Čuhaničová, dňa 28.09.2022 pod č. G1-136/2022 

 

 
uskutočneného v zmysle §9a ods..8, písm.e)zákona č. 138/1991 Z.z., z dôvodu, že obec 

nadobudne majetok bez vzájomného finančného vysporiadania slúžiaceho na výstavbu domu 

smútku, úpravu miestneho cintorína a rozvoj občianskych a duchovných aktivít, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                            Ján Sakulič                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           starosta obce 

Hlasovanie:                 3/5 

- za:                      3 

- proti:                 0 

- zdržal sa:           0  


