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Oznámenie 

O   Z Á M E R E 

Obce Spišský Štiavnik odkúpiť nehnuteľný majetok do vlastníctva obce, 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

     Obec Spišský Štiavnik zverejňuje zámer na kúpu nehnuteľností – pozemkov do majetku obce, 

z dôvodu vysporiadania pozemkov do vlastníctva obce Spišský Štiavnik, v súlade s §9a ods.8 písm.e/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Spišský Štiavnik, z dôvodu 

osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Ide o verejnoprospešný záujem vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. Záona č 369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení  v platnom znení, Obec pri výkone samosprávy  chce prispieť k vysporiadaniu 

pozemkov v súkromnom vlastníctve občanov, ktoré sú zastavané stavbami, ako aj ich priľahlé 

pozemky, pozemky zastavané miestnou komunikáciou, chodníkom pri autobusovej zastávke 

a obecné ihrisko, v prospech verejného záujmu a zvýšiť úroveň sociálnej infraštruktúry obce. 

Obec Spišský Štiavnik má zámer kúpiť nasledujúce pozemky: 

1/ Podľa zamerania GP číslom 1/2020 zo dňa 02.01.2020: 

- parcela KNC číslo 816/108 o výmere 98 m2 a parcela KNC číslo 812/46 o výmere 45 m2,             

ktoré boli zamerané z parcely KNE číslo 817/1 zapísanej na LV číslo 688 katastrálne územie Spišský 

Štiavnik. 

2/ Podľa zamerania GP číslo 15/2019 zo dňa 10.06.2019: 

2a/ - parcela KNC číslo 3785/59 o výmere 1260 m2 a diel č.6 o výmere 7 m2 – pričlenený k parcele 

KNC číslo 3785/20, zamerané z parcely KNE číslo 3788/2, zapísanej na LV číslo 1982 katastrálne 

územie Spišský Štiavnik, 

2b/ - parcela KNC číslo 3785/9 o výmere 1199 m2 a diel č.9 o výmere 63 m2 – pričlenený k parcele 

KNC číslo 3785/20, zamerané z parcely KNE číslo 3790/2, zapísanej na LV číslo 1872 katastrálne 

územie Spišský Štiavnik, 



2c/ - parcela KNC číslo 3785/63 o výmere 376 m2 a  parcela KNC číslo 3785/66, o výmere 99 m2, 

zamerané z parcely KNE číslo 3790/3, zapísanej na LV číslo 1872 katastrálne územie Spišský Štiavnik, 

2d/ - parcela KNC číslo 3785/61 o výmere 974 m2 a  parcela KNC číslo 3785/67, o výmere 48 m2, 

zamerané z parcely KNE číslo 3791/2, zapísanej na LV číslo 841 katastrálne územie Spišský Štiavnik, 

2e/ - parcela KNC číslo 3785/69 o výmere 10 m2 a diel č.19 o výmere 44 m2 – pričlenený k parcele 

KNC číslo 3785/20 a parcela KNC číslo 3785/70 o výmere 4 m2, zamerané z parcely KNE číslo 3789/1, 

zapísanej na LV číslo 1983 katastrálne územie Spišský Štiavnik. 

 

 

 

 


