Dôvodová správa
k zrušeniu uznesenia č. 476/2012 zo dňa 27. augusta 2012 – Spôsob prevodu vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže, schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Stratená z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Dobšiná
Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) č. 476/2012
zo dňa 27. augusta 2012 bol schválený spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená
na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) a podmienky obchodnej verejnej
súťaže.
Nehnuteľnosti boli ponúkané na predaj na základe OVS za minimálnu kúpnu cenu
59 000,00 €. OVS vyhlásené dňa 11. 10.1012 a 19.12.2012 boli neúspešné a nebol zaznamenaný
žiadny záujem o odkúpenie.
Listom zo dňa 23.03.2013 požiadalo mesto Dobšiná KSK o odkúpenie nehnuteľností v k. ú.
Stratená, a to: budovy a 4 pozemkov o celkovej výmere 3578 m2 za kúpnu cenu 30 000,00 €.
Nehnuteľnosti plánuje využiť na prevádzkové účely pre správcu lesov vo vlastníctve mesta.
V žiadosti uviedlo rozsah stavebných prác, ktoré je potrebné vykonať v budove a poukázalo
na skutočnosť, že časť prístavby k budove sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta Dobšiná.
Uvedená informácia sa zakladá na pravde.
Pozemky registra C KN parc. č. 7792 a parc. č. 7793 o celkovej výmere 2156 m2
sa nachádzajú vedľa cesty vo vlastníctve Slovenskej republiky, cez pozemky prechádza
elektrické vedenie a podľa schváleného územného plánu obce Stratená je ich využitie určené ako
zeleň.
Správcom nehnuteľností je Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay Jozsef
Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice, ktorá budovu využívala ako rekreačné zariadenie.
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
(ďalej len „komisia“) na zasadnutí dňa 05.04.2013 odporučila Zastupiteľstvu KSK schváliť
prevod vyššie uvedených nehnuteľností pre mesto Dobšiná z dôvodov hodných osobitného
zreteľa za kúpnu cenu vo výške 44 900,00 €.
Mesto Dobšiná v stanovisku ku kúpnej cene potvrdilo záujem o kúpu nehnuteľností v k. ú.
Stratená, ale v pôvodne navrhnutej výške kúpnej ceny 30 000, 00 €. Opätovne poukázalo
na rozsah stavebných prác, ktoré je potrebné vykonať v budove, čo si vyžiada značné investičné
náklady a tiež na skutočnosť, že časť prístavby k budove sa nachádza na pozemku vo vlastníctve
mesta Dobšiná.
Komisia na zasadnutí dňa 30.05.2013 žiadosť opäť prerokovala a odporučila Zastupiteľstvu
KSK schváliť prevod vyššie uvedených nehnuteľností za kúpnu cenu vo výške 30 000,00 €
pre mesto Dobšiná z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré možno považovať:
 časť prístavby k budove sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta Dobšiná,
 ide o predaj pre samosprávu a
 pre KSK a správcu sú prebytočným majetkom.
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto
Dobšiná je v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK.
O schválení prevodu vlastníctva majetku týmto spôsobom rozhoduje zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Špecifikácia nehnuteľného majetku
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Stavba / súpisné číslo:
4. Pozemky parc. č:
5. Výmera na predaj:
6. Cena podľa ZP:
- budova
- pozemky
- príslušenstvo
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou:
dňa 30.05.2013

Stratená
Stratená
budova / 2
7792, 7793, 7797, 7798
3578 m2 (1288 + 868 + 686 + 736)
57 359,19 €
32 017,70 €
21 324,87 €, tzn. 5,96 €/ m2
4 016,62 €
30 000,00 €

Prílohy: 1. uznesenie č. 476/2012
2. informatívna kópia mapy
3. fotodokumentácia
Košice 05.06.2013
Vypracovala: JUDr. Žigová, odbor správy majetku
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