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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 pozemkov vo vlastníctve obce Markušovce CKN 
1830/2 o výmere 374 m2 , 1832/1 - 1052 m2 zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. 
Markušovce, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 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 BLAUMONT s. r. o., Brunské 478, 053 21 Markušovce za 
cenu  5,00 €/ m2. 
 Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli firmy a na 
pozemku 1832/1 je postavená poľnohospodárska budova, ktorá má právny vzťah 
k BLAUMONT s. r. o. evidovaná na liste vlastníctva číslo 1312.   
Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
 
 
 



 

Správa                                                

                                                                    
Dňa 4.3.2022  bola na Obec Markušovce doručená žiadosť BLAUMONT s.r.o. na odkúpenie  
pozemkov vo vlastníctve obce Markušovce CKN 1830/2 o výmere 374 m2 , 1830/3 - 979 m2  

,
  

1830/4 - 567 m2 , 1830/10 - 18 m2 
, 1830/11 - 10 m2

 , 1831/1 - 1598 m2, 1832/1 - 1052 m2, 
1834/1 - 1197 m2

, 1834/3 - 713 m2 zapísaných na LV 1, v podiele 1/1, k. ú. Markušovce, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6 508 m2 . Stavebná komisia dňa 
26.4.2022 navrhla odpredať pozemky  ako prípad osobitného zreteľa za cenu 5,00 €/ m2. 
Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli firmy a na 
niektorých sú stavby, ktoré majú právny vzťah k BLAUMONT s. r. o. evidované na liste 
vlastníctva číslo 1312. 
Po telefonickom rozhovore p. Seman požiadal prednostne o odkúpenie pozemkov na p. č.  
1830/2 o výmere 374 m2  a 1832/1 o výmere 1052 m2 . 

 

Prílohy k materiálu 
 
Žiadosť    

 
 
V Markušovciach, dňa 27. 4. 2022 

 
 

   
 


