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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 EKN 91156 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2678 m2 , zapísaného na LV 1, v podiele 1/1, k.ú. Markušovce, 
podľa Geometrického plánu č. 20/2015 ( vyhotoveného  Ing. Milošom Kršjakom, DataGEO, 
Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, dňa 15.5.2015 a overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, pod číslom 229/15 dňa 1.6.2015), novovytvorená parcela CKN 
1791/2 o výmere 8 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 vlastníctva Jána Dračku, trvale bytom 
Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce a manželky Evy Dračkovej rod. Ištvanikovej,  trvale 
bytom Slovenská 232/21, 053 21 Markušovce za  cenu 6,04  €/ m2. 
 Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením 
v predzáhradke  rodinného domu .  
Kupujúci hradia náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
 



 
 
 

Správa                                                

                                                                    
Dňa 26.2.2020 bola na Obec Markušovce doručená žiadosť Jána Dračku a manželky Evy 
Dračkovej na odkúpenie časti pozemku EKN 91156 o celkovej výmere 2678 m2 . Po 
predložení Geometrického plánu č. 20/2015 navrhujeme odpredať novovytvorenú parcelu 
CKN 1791/2 o výmere 8 m2, ako prípad osobitného zreteľa za cenu 6,04 €/ m2. 
Dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok je zastavaný oplotením v predzáhradke  
rodinného domu .  
 
 

 

Prílohy k materiálu 
 
Žiadosť    
GP - zameranie 

 
 
 
 
V Markušovciach, dňa 10.6.2020 

 
 

   
 


