Dôvodová správa
k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves vedených Správou
katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctve č. 9480, a to:
a) budovy súp. č. 1381 na pozemku registra C KN parc. č. 4843,
b) pozemku registra C KN parc. č. 4843 o výmere 402 m2 zastavané plochy a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parc. č. 4844 o výmere 1358 m2, zastavané plochy a nádvoria.
Správca nehnuteľností, Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi
požiadala o odpredaj predmetných nehnuteľností z dôvodu, že od 01. 01. 2013 nie sú
využívané a pre školu sa stali prebytočným majetkom. Budova bola naposledy užívaná ako
internát pre žiakov. Odbor školstva s odpredajom nehnuteľností súhlasí.
Znaleckým posudkom č 9/2013 spracovaným Ing. Stanislavom Hanulom boli
nehnuteľnosti s príslušenstvom ocenené na 290 339,22 €.
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
na zasadnutí dňa dňa 30.05.2013 odporučila Zastupiteľstvu KSK schváliť spôsob prevodu
a prevod vlastníctva vyššie uvedených nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže
(„OVS“) a jej podmienky uvedené v návrhu na uznesenie v časti B) bod 2, vrátane
minimálnej kúpnej ceny vo výške 300 000,00 €.
Na základe vyššie uvedeného a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov č. 302/2001
Z. z. a č. 446/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu KSK návrh
nakladania s majetkom uvedený v návrhu na uznesenie.
Špecifikácia nehnuteľného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obec:
Katastrálne územie:
Stavby / súpisné č.
Pozemky parcelné čísla:
Výmera na predaj:
Stanoviská:
 Stredná odborná škola ekonomická, SNV
 Odbor školstva Ú KSK
7. Cena podľa ZP:
- z toho : budova
pozemky
ploty
vonkajšie úpravy
8. Kúpna cena odporúčaná komisiou
dňa 30.05.2013:
Prílohy: 1. Informatívna kópia z mapy
2. fotodokumentácia
Košice 04.06.2013
Vypracovala: JUDr. Žigová, odbor správy majetku
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Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
budova / 1381
4843, 4844
1760 m2 (402 + 1358)
súhlasí
súhlasí
290 339,22 €
187 943,35 €
94 652,80 €, tzn. 53,78 €/m2
3 460,16 €
4 282,91 €
minimálne 300 000,00 €

