Dôvodová správa
k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Plešivec
Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) je vlastníkom pozemkov registra C KN parc. č.
637/3 o výmere 92 m2 a parc. č. 639/3 o výmere 67 m2 v k. ú. Plešivec, vedených Správou
katastra Rožňava v LV č. 2304.
Zoltán Jánosdeák (ďalej len žiadateľ) požiadal o odkúpenie časti predmetných pozemkov
(novovytvorený pozemok parc. č. 637/5 o výmere 73 m2) na základe geometrického plánu č.
22/2013 zo dňa 07.06.2013 na oddelenie pozemku parc. č. 637/5 (ďalej len „GP“),
vyhotoveného spoločnosťou GEOPLÁN Rožňava s.r.o., overeného Správou katastra Rožňava
dňa 17.07.2013.
Obhliadkou bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. 637/3 a 639/3 sa nachádza
komunikácia, chodník a zeleň. Stavby vytvorené na časti pozemkov (komunikácia, chodník)
neboli zamerané, a preto zakreslenie pozemkov v katastrálnej mape nezodpovedá ich využitiu
v skutočnosti. Na základe vyššie uvedeného GP žiadateľ zameral časť pozemkov o odkúpenie
ktorých má záujem (novovytvorený pozemok parc. č. 637/5 o výmere 73 m2). Na uvedenom
pozemku sa nachádza zeleň, nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľa (parc. č. 634)
na ktorom plánuje výstavbu čerpacej stanice a autoumyvárky. Časť budovy autoumyvárky
ako aj inžinierske siete sú projektované na novovytvorenom pozemku. Výmera pozemku parc.
č. 637/5, tvar pozemku ako aj umiestnenie nepredpokladá jeho samostatné využitie.
Správca pozemkov Správa ciest KSK a odbor dopravy Úradu KSK s odpredajom súhlasia.
Znaleckým posudkom č. 133/2013 vyhotoveným znalcom Ing. Máriou Gyöngyösovou bol
pozemok parc. č. 637/5 ocenený na 165,00 €, tzn 2,26 €/m2.
Prevod predmetného pozemku je v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prevod majetku z dôvodov
hodných osobitného zreteľa /§ 9a ods. 8 písm. e)/, za ktoré možno považovať:
 pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľa,
 nízka výmera pozemku (73 m2),
 tvar pozemku ako aj umiestnenie nepredpokladá jeho samostatné využitie,
 pre KSK a správcu je prebytočným a nevyužiteľným majetkom,
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
(ďalej len „komisia“) na zasadnutí dňa 02.08.2013 odporučila Zastupiteľstvu KSK schváliť
prevod časti vyššie uvedených pozemkov s kúpnou cenou vo výške 365,00 € pre Zoltána
Jánosdeáka z dôvodov hodných osobitného zreteľa, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Zámer prevodu vlastníctva majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Zoltána
Jánosdeáka 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.
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.
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Špecifikácia nehnuteľného majetku
1. Obec:
2. Katastrálne územie:
3. Pozemky parcelné čísla:

Plešivec
Plešivec
časť p. č. 637/3 a p. č. 639/3
(novovytvorený pozemok p. č. 637/5)
73 m2

4. Výmera na predaj:
5. Stanovisko:
 Správa ciest KSK:
 odbor dopravy Úradu KSK:
6. Cena podľa ZP:
7. Kúpna cena odporúčaná komisiou
dňa 02.08.2013:

súhlasí
súhlasí
165,00 €, tzn. 2,26 €/m2
365,00 €, tzn. 5,00 €/m2

Prílohy: 1. kópia geometrického plánu
2. fotodokumentácia
Košice : 05.08.2013
Vypracovala: JUDr. Žigová
odbor správy majetku

4

