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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
schvaľuje  
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pripraviť 
podmienky a zverejniť zámer na odpredaj časti pozemku CKN 4937 – orná pôda o celkovej 
výmere 73215 m2 , zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, podľa 
Geometrického plánu č. 31-10/2021 ( vyhotovil Peter Kokles, GEOKOD, s. r. o., Žitná 21, 
83106 Bratislava, dňa 25.8.2021 a overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-586/2021 dňa 20.10.2021), novovytvorené parcely CKN 
4937/9 o výmere 3320 m2, 4937/10  o výmere 645 m2, druh pozemku orná pôda v podiele 
1/1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Slovenská 
republika, konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 
813 61 Bratislava za cenu 11,73  €/ m2  podľa znaleckého posudku 95/2021 zo dňa 
13.11.2021 vypracovaného znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty 
nehnuteľnosti Ing. Adrianom Bukovcom. 
 Dôvodom osobitného zreteľa je stavba : „Modernizácia železničnej trate Žilina- 
Košice, úsek trate Poprad - Tatry / mimo / - Krompachy“ číslo stavby A06099, UČS 05 / ďalej 
len „stavba“/. Obec vyššie uvedené novovytvorené parcely prevádza v prospech SR, 
zastúpenú správcom ŽSR z dôvodu, že tieto budú slúžiť všeobecnému verejnému záujmu - 
občanov SR a sú potrebné na modernizáciu železničnej trate. 
Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 



 
 
 
 

Správa                                                

                                                                    
Dňa 25.4.2022 bol na Obec Markušovce doručený Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na 
odpredaj časti pozemku CKN 4937 do výlučného vlastníctva Slovenská republika, konajúca 
prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky pre verejnoprospešnú stavbu 
„Modernizácia železničnej trate Žilina- Košice, úsek trate Poprad - Tatry / mimo / - 
Krompachy“ číslo stavby A06099, UČS 05 / ďalej len „stavba“/. 
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V Markušovciach, dňa 27.4.2022 

 
 

   
 


