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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
schvaľuje  
 
pripraviť podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku EKN 92438 – orná pôda 
o celkovej výmere 950 m2 a časti pozemku EKN 92439 – orná pôda o celkovej výmere 2437 
m2, zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického plánu č. 
139/2017 ( vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 20.11.2017 a overeným 
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 4.12.2017), novovytvorené 
parcely CKN 441/5 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy v podiele 1/1 a CKN 
445  o výmere 72 m2 , zastavané plochy v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa do 
výlučného vlastníctva Jozefa Čonku trvale bytom Jareček č. 89/32, 053 21 Markušovce za 
cenu 4,00 €/ m2. 
 Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod 
nelegálnou stavbou domu. 
 

Správa                                                

                                                                    
 
Dňa 6.12.2017 bola doručená žiadosť Jozefa Čonku na odkúpenie časti pozemku EKN 92438 – 
orná pôda o celkovej výmere 950 m2 a časti pozemku EKN 92439 – orná pôda o celkovej 



výmere 2437 m2 , zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, podľa Geometrického 
plánu č. 139/2017 (vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, dňa 20.11.2017 a 
 overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 4.12.2017 ), 
novovytvorené pozemky CKN 441/5 o výmere 123 m2 a CKN 445 o výmere 72 m2 , zastavané 
plochy  v podiele 1/1, ako prípad osobitného zreteľa.  
Na novovytvorenom pozemku CKN 445 je postavený rodinný dom bez súpisného čísla 
v ktorom bývajú.  
Dôvodom osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod nelegálnou 
stavbou domu.  
 
 

 

Prílohy k materiálu 
 
Žiadosť  
GP - zameranie 

 
 
V Markušovciach, dňa 18.12.2017 

 
 

   
 


