
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Krompachy 

 ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 (zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ) 

 

predaj nehnuteľnosti Slovenskej pošte a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 - pozemok na 

ulici Hlavnej v Krompachoch – parcela C-KN 2849/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 20 m2 v 

zmysle geometrického plánu č. 157/2017 zo dňa 12.12.2017 vyhotoveného Ing. Mariánom 

Mackovjakom, geodetom vo výlučnom vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 1 

pre k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania pozemku po realizácii výstavby bezbariérového prístupu 

k objektu pošty za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku č. 6/2018 zo dňa 22.1.2018 vo výške 

425,00 EUR (t.j. 21,24 €/m2).  

 

Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa 

navrhujeme z dôvodu, že Slovenská pošta a.s. poskytuje služby obyvateľom mesta Krompachy 

a širokej verejnosti a realizáciu bezbariérového prístupu s cieľom uľahčiť vstup do budovy 

starším ľuďom, mamičkám s kočíkmi a hendikepovaným klientom možno považovať za 

verejnoprospešnú aktivitu. 

 

Zámer predaja pozemku a spôsob predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 

schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 26.10.2017, Uznesením č. 20/C.6. 

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení  

prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 5.2.2018 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 5.2.2018 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

  referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 


