
Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
Spišský Štiavnik 

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje zámer kúpiť nehnuteľný majetok  v celkovej výmere  
128 m2 do vlastníctva obce Spišský Štiavnik v zmysle výkazu výmer GP číslo 15/2019, zo 
dňa 10.06.2019, ktorého platnosť bola potvrdená Okresným úradom Poprad, katastrálnym 
odborom dňa 02.10.2019, pod číslom G1-524/19: 
 
1. z parcely KNE číslo 3788/2 odčlenený diel č.6 o výmere 7m2 

- podieloví spoluvlastníci uvedenej parcely: 
Peričková Mária, rod Jabrocká, Šrobárova 2682/46, 058 01 Poprad 
Jabrocký Ján, Budovateľská 375, 059 34 Spišská Teplica 
Mrava Miroslav, Kaštieľ 471/4, 059 14 Spišský Štiavnik 
 

2. z parcely KNE číslo 3790/2 odčlenený diel č.9 o výmere 63 m2 

- vlastníčka parcely:  
Ing. Chovanová Alica, rod. Chovanová, Kvetná 61/46, 059 14 Spišský Štiavnik 
 

3. z parcely KNE číslo 3789/1 odčlenený diel č. 19 o výmere 44 m2 

        odčlenený diel č. 18 o výmere 10 m2 

           odčlenený diel č. 20 o výmere 4 m2 

 

- podieloví spoluvlastníci uvedenej parcely: 
Peričková Mária, rod Jabrocká, Šrobárova 2682/46, 058 01 Poprad 
Jabrocký Ján, Budovateľská 375, 059 34 Spišská Teplica 

Navrhovaná kúpna cena: 5 €/1m2 

Dôvod hodný osobitého zreteľa:Obec Spišský Štiavnik schválilo na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 24.2.2020 zámer zameniť majetok vo vlastníctve obce za budovu so 
súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, blok E.  Po ukončení všetkých procesných 
úkonov a za predpokladu, že nenastanú nepredvídateľné komplikácie, bude budova so 
súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, blok E majetkom obce Spišský Štiavnik.  

Uvedené pozemky sa nachádzajú pod budovou so súpisným číslom 492. 

Za účelom rozšírenia kapacít Základnej školy v Spišskom Štiavniku je potrebné, aby bolo 
uskutočnené majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov, na ktorých sa budova nachádza.  

Zámer kúpiť predmetný nehnuteľný majetok, navrhovaná kúpna cena a dôvod hodný osobitého zreteľa 
je zverejnený: 

- na úradnej tabuli obce Spišský Štiavnik odo dňa 3.3.2020 
- na internetovej stránke obce Spišský Štiavnik odo dňa 3.3.2020 

 
 
Bc. Mária Kleinová 
   starostka obce 

Príloha:  situácia z mapy 


