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Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov pre 

Zdenka Pompu a manželku Zuzanu Pompovú, Jareček 101/55, 

053 21 Markušovce z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

Materiál predkladá: 
Marek Virág  
starosta obce 

Materiál vypracoval:  
Eva Pavlíková 
samostatný odborný referent 

 
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 EKN 92429/2 - trvalý trávny porast 
a EKN 924449 – trvalý trávny porast evidovaných na LV 1 v k. ú. Markušovce , podľa 
geometrického plánu č. 39/2018 ( vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom - GEONET, IČO 
33984051, Za kaštieľom č. 1327/5, 053 11 Smižany, dňa 29.3.2022 a overeným Okresným 
úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom G1-270/2022 dňa 26.4.2022), 
novovytvorené parcely CKN 369/38 o výmere 47 m2, 369/39 o výmere 33 m2, CKN 369/40 
o výmere 27 m2  a CKN 365 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 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 bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Zdenka Pompu a manželky Zuzany Pompovej , rod. Pechovej, trvale bytom Jareček 
č. 101/55, 053 21 Markušovce  za cenu 8,00 €/ m2  . 
 Dôvodom osobitného zreteľa je, že na týchto novovytvorených pozemkoch je 
postavený rodinný dom bez súpisného čísla v ktorom bývajú a chcú si ho dodatočne 
zlegalizovať.  
Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
 



 
 
 

Správa                                                

                                                                    
Po schválení žiadosti  o predaj časti pozemkov EKN 92429/2 a EKN 92449 v Obci Markušovce 
Zdenka Pompu a manželky Zuzany a doložení overeného GP č. 39/2018 navrhujeme schváliť 
odpredaj pozemkov spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Pri cene 8,00 €/ m2  sme vychádzali  4,00 €/ m2  z prieskumu aktuálnej trhovej ceny 
s prihliadnutím na bežnú infláciu  a ďalších 4,00 €/ m2  na základe Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Markušovce podľa článku 18 bodu 6 t. j. za neoprávnené 
užívanie pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užíval, inak za 
obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške  2,00 €/ m2 / rok. 
  

 

Prílohy k materiálu 
   
GP č. 39/2018 
 
V Markušovciach, dňa 30. 5. 2022 

 
 

   
 


