
 
OBEC MARKUŠOVCE 

 
 

 
Materiál na rokovanie  
17. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva   
Obce Markušovce 
Dňa: 09. 01. 2020 

 
Bod programu číslo: 6 

 
Bod programu: 

 
Návrh na zrušenie uznesenia č.90/2019 zo dňa 7.11.2019 a návrh na 
odkúpenie časti pozemku CKN 1200/1 od SA-VA Slovakia, s.r.o.  
 

Materiál predkladá: 
Marek Virág  
starosta obce 
 

Materiál vypracoval:  
Eva Pavlíková 
samostatný odborný referent 

 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
1. ruší 

 
uznesenie č. 90/2019 zo dňa 07.11.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
2. schvaľuje  

 
odkúpenie časti pozemku CKN 1200/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1761 
m2 , zapísaného na LV 1340, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, vo vlastníctve  SA-VA Slovakia, 
s.r.o., Za Tehelňou 412/1, 053 21 Markušovce, SR, IČO: 36674559 podľa Geometrického plánu č. 
134/2019 ( vyhotoveného  Geonet Ing. Peter Šteiner , dňa 21.10.2019 a overeným Okresným 
úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, číslo G1-606/19 ), novovytvorená parcela CKN 
1200/4 o výmere 1210 m2, druh pozemku zastavané plochy v podiele 1/1, do výlučného 
vlastníctva Obce Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce, SR, IČO:  00329355 za cenu 
7,25 €/m2 v celkovej hodnote 8772,50 EUR. 

Kupujúci berie na vedomie že na predmetnom pozemku viazne vecné bremeno, spočívajúce 
v povinnosti vlastníka parcely trpieť, aby sa predmetná nehnuteľnosť využívala, ako prístupová 
komunikácia a v plnom rozsahu ho preberá.  



 
 

Správa                                                

 

Firma SA-VA Slovakia, s.r.o. nesúhlasí s kúpnou cenou schválenou uznesením č. 90/2019 zo dňa 
7.11.2019. Žiada , aby cena pozemku bola navýšená  o DPH t.j. 7,25 €/m2.                                                                     
Dňa 29.5.2019 a následne dňa 21.10.2019 bola na Obec Markušovce doručená žiadosť od firmy 
SA-VA Slovakia, s.r.o. na odpredaj parc. č. 1200/1 o výmere 1761 m2, za cenu 9,89 €/m2 
z dôvodu, že túto parcelu vlastní už 10 rokov, platí z nej dane a používajú ju občania 
Markušoviec nakoľko sa pozemok bez ich dovolenia premenil na asfaltovú cestu.   
Obec Markušovce po dohode s majiteľom firmy dala urobiť oddeľovací geometrický plán na 
ktorom sa oddelila cesta o výmere 1210 m2 od časti pozemku vo vnútri areálu firmy o výmere 
551 m2. Jednotková všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom zo dňa 
14.9.2019 je 6,04 €/m2. 
Po zapísaní parcely CKN 1200/4 do katastra nehnuteľnosti sa podá návrh na zrušenie vecného 
bremena , ktoré je na časti CKN 1200/4, nakoľko právo prechodu na miestnej komunikácii bude 
bezpredmetné.  
 

 

Prílohy k materiálu 
 
Žiadosť č. 2 zo dňa 21.10.2019     
GP - zameranie 

 
 
 
 
V Markušovciach, dňa 27.12.2019 

 
 

   
 


