
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 - časti pozemku na ulici Trangusovej v Krompachoch – C-KN 1153/18, trvalý 

trávnatý porast s výmerou 454 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely C-KN 1153/14, trvalý trávnatý 

porast s výmerou 988 m², na základe geometrického plánu č. 16/2018, úradne overeného Okresným 

úradom, katastrálnym odborom v Sp. Novej Vsi dňa 29.05.2018 (č. 263/18), vyhotoveného spol. 

HRDLIČKA-SLOVAKIA, Moyzesova 46, 040 01 Košice za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku 

č. 9/2019, vypracovaného Ing. Editou Baginovou, Okružná 9, 053 11 Smižany vo výške 16.900,00 EUR 

(t.j. 37,27 €/m2).  

 

Žiadateľ, spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s., požiadala mesto Krompachy 

o odkúpenie vyššie uvedeného pozemku v súvislosti s jej deklarovaným investičným zámerom 

vybudovania predajne potravín. Uplatnenie inštitútu prípadu hodného osobitného zreteľa bolo 

navrhnuté z dôvodu, že realizáciou investičného zámeru, výstavby obchodného priestoru, dôjde 

k rozšíreniu občianskej vybavenosti pre občanov mesta Krompachy a širokého okolia.  

V teréne ide o trávnatú plochu a predmetná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná. 

 

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

schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 20.06.2018, Uznesením č. 44/B.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: 29.01.2019 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 29.01.2019 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein, referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 


