Dôvodová správa
k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú Hnilčík z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Košický samosprávny kraj je vlastníkom pozemkov v k. ú. Hnilčík, v obci Hnilčík.
Obhliadkou bolo zistené, že pozemky registra C KN parc. č. 1091/3, 1926/7, 1926/10 až
1926/16 vo vlastníctve KSK sú užívané vlastníkmi susediacich nehnuteľností, ktorí prejavili
záujem o ich odkúpenie, a to:
1. Vladimír Fabián s manželkou Katarínou Fabiánovou, bytom Hnilčík 34 užívajú pozemok
parc. č. 1091/3 o výmere 280 m2 (príloha č. 1).
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 364/1 a č. 367 v k. ú. Hnilčík a rodinného
domu na pozemku parc. č. 364/1.
2. Ondrej Čarnický s manželkou Máriou Čarnickou a Ján Focko s manželkou Ivetou
Fockovou, bytom Hnilčík 74 užívajú pozemok parc. č. 1926/7 o výmere 266 m2 (príloha
č. 2).
Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi pozemkov 1973/2, 1973/4, 1973/8, 1973/9
v k. ú. Hnilčík v podiele 1/2 k celku. Na pozemku parc. č. 1973/2 majú v podielovom
spoluvlastníctve rodinný dom a na pozemku parc. č. 1973/9 hospodársku budovu, každú
stavbu v podiele 1/2 k celku.
3. Peter Fabiny, bytom Hnilčík 200, Viera Murgáčová, bytom Hnilčík 71 a Katarína
Kosturáková, bytom Ustecko – Orlická 2, Poprad užívajú pozemok parc. č. 1926/11
o výmere 240 m2 (príloha č. 3).
V podielovom spoluvlastníctve majú dom postavený na pozemku parc. č. 1973/3
(vlastníctvo tretej osoby) a čiastočne na pozemku parc č. 1926/11 (vlastníctvo KSK)
v podiele 1/3 k celku.
4. Rastislav Ogurčák, bytom Hnilčík 92 užíva pozemok parc. č. 1926/12 o výmere 379 m2
(príloha č. 4).
Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu na pozemku parc. č. 1941 vo vlastníctve tretích
osôb.
5. Milan Matúš s manželkou Boženou Matúšovou, bytom Hnilčík 94 užívajú pozemok parc.
č. 1926/14 o výmere 270 m2 a č. 1926/16 o výmere 10 m2. Zároveň prejavili záujem o kúpu
pozemku parc. č. 1926/15 o výmere 140 m2 a pozemku parc. č. 1926/10 o výmere 95 m2.
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov parc. č. 1935, č. 1936/1 a rodinného domu na pozemku
parc. č. 1935 v k. ú. Hnilčík (príloha č. 5).
6. Miroslav Faith, bytom Hnilčík 96 užíva pozemok parc. č. 1926/13 o výmere 165 m2.
Žiadateľ je vlastníkom pozemkov parc. č. 1927/1, č. 1927/2, č. 1928, č. 1929 v k. ú.
Hnilčík (príloha č. 6).
Správca, Správa ciest Košického samosprávneho kraja súhlasí s odpredajom pozemkov
o celkovej výmere 1845 m2. Odbor dopravy Úradu KSK sa stotožňuje so stanoviskom
správcu.
Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Hnilčík, popri
komunikácii. Sú rovinaté až mierne svahovité, spravidla oplotené. Prístup na pozemky je
priamo po miestnej komunikácii, s výnimkou pozemku parc. č. 1026/10, kde prístup je cez
cudzie pozemky, čo je zohľadnené aj pri jeho ohodnotení.
Znaleckým posudkom č. 5/2013 vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Lešňákom bol
pozemok parc. č. 1926/10 ocenený na 1,69 €/m2 a ostatné pozemky ocenené na 2,03 €/m2.
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V súlade s § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov odbor správy majetku odporúča prevod vlastníctva
pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré možno považovať:
 sú užívané žiadateľmi (spravidla oplotené),
 sú priľahlými plochami k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve žiadateľov,
 pre KSK a správcu sú prebytočným majetkom.
O žiadostiach o odkúpenie a dôvodoch prevodu vlastníctva pozemkov bola informovaná
Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom (ďalej len „komisia“) na zasadnutí
dňa 30.05.2013, ktorá odporučila Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť prevod
vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík pre žiadateľov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
s kúpnou cenou za:
a) pozemok parcelné číslo 1926/10 vo výške 1,80 €/m2,
b) ostatné pozemky vo výške 2,30 €/m2
a finančnú náhradu za užívanie pozemkov za obdobie 2 rokov spätne vo výške 0,20 €/m2/rok.
Zámer prevodu vlastníctva majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre žiadateľov
je v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK. O schválení
prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku týmto spôsobom rozhoduje
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Špecifikácia nehnuteľného majetku
1.
2.
3.
4.
5.

I.
1.
2.
3.

Obec:
Katastrálne územie:
Pozemky parcelné čísla:
Výmera na predaj:
Stanovisko:
 Správa ciest KSK:
 odbor dopravy Úradu KSK:

Hnilčík
Hnilčík
1091/3, 1926/7, 1926/10 – 1926/16
1845 m2
súhlasí
súhlasí

Pozemok parc. č. 1926/10
Výmera pozemku:
Cena podľa ZP:
Kúpna cena odporúčaná komisiou
dňa 30.05.2013:

95 m2
1,69 €/m2,
1,80 €/m2

II. Ostatné pozemky:
1. Výmera pozemkov:
2. Cena podľa ZP:
3. Kúpna cena odporúčaná komisiou
dňa 30.05.2013:

od 10 m2 do 379 m2
2,03 €/m2
2,30 €/m2

Finančná náhrada za užívanie pozemkov
Finančná náhrada odporúčaná komisiou
dňa 30.05.2013:

0,20 €/m2/rok

Prílohy: 1. – 5 grafická časť GP
6. kópia z katastrálnej mapy
Košice 05.06.2013
Vypracovala: JUDr. Žigová, odbor správy majetku
5

