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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
 
schvaľuje  
 
prevod 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, trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov 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 5.5.2022 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 274/2022 schválilo 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.  Zámer prevodu bol zverejnený 
dňa 12.5.2022. 

 
 
Prílohy k materiálu 
 
Zverejnenie zámeru prevodu   

 
 
V Markušovciach, dňa 12.5.2022 

 
 

   
 


