
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Krompachy 

 ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ) 

 

predaj nehnuteľnosti: pozemkov na Slovinskej ulici v Krompachoch v zmysle geometrického 

plánu č. 52/2017 zo dňa 15.11.2017 na oddelenie pozemkov p.č. 520/7 a 487/4 vyhotoveného 

Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, Krompachy : 

 parcela C KN 520/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 10 m2 odčlenená od parcely 

C KN 520/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19.224 m2 zapísaná v liste 

vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy a  

 parcela C KN 487/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 m2 odčlenená od parcely 

487/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 89 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 1120 

pre k.ú. Krompachy 

 

v prospech kupujúcich - vlastníkov bytov v bytovom dome na Slovinskej ulici č.1 : 

 Vojtekovej Anne do výlučného vlastníctva v podiele 1/16 

 Moncoľovi Igorovi a Moncoľovej Dagmar do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 

podiele 1/16 

 Grivalskej Márií do výlučného vlastníctva v  podiele 1/16 

 Ing. Fonfarovi Miroslavovi a Ing. Fonfarovej Miroslave do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/16 

 Stanovi Milošovi a Stanovej Márií do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 

1/16 

 Bytovému družstvu Spišská Nová Ves, IČO 00174505, Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová 

Ves, zastúpené riaditeľom Ing. Vladimírom Filinským ako vlastník bytu č. 6 vo vchode 1 na 

ul. Slovinská, Krompachy v podiele 1/16 

 Brugošovi Ladislavovi a Brugošovej Milote do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/16 

 Čarnej Marte do výlučného vlastníctva v podiele 1/16 

 Ontkovej Ivete do výlučného vlastníctva v podiele 1/16 

 Dzurňákovi Ľubomírovi a Dzurňákovej Eve do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/16 



 Kollárovi Jaroslavovi a Kollárovej Márií do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 

podiele 1/16 

 Kontrošovej Dane do výlučného vlastníctva  v podiele 1/16 

 Bucovi Ladislavovi a Bucovej Márií do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 

podiele 1/16 

 Mižikárovi Zdenkovi a Mižikárovej Anne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 

podiele 1/16 

 Pusztai Pavlovi a Pusztaiovi Sabíne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 

1/16 

 Mroskovej Kataríne do výlučného vlastníctva v podiele 1/16 

 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa 

navrhujeme z dôvodu, že na žiadaných  pozemkoch C KN 487/4 a C KN 520/7 bude 

vybudovaná rampa slúžiaca ako bezbariérový prístup do bytového domu na Slovinskej ulici č. 

1 v Krompachoch a z uvedeného dôvodu využitie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji 

uvedených pozemkov spĺňa verejnoprospešný účel s dôrazom na ich následné efektívne 

využitie. 

 

Zámer predaja pozemku a spôsob predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 

schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 13.12.2017, Uznesením č. 36/C.5 

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení  

prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 5.2.2018 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 5.2.2018 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

  referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 


