
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
Dňa: 25.6.2015 
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 
Názov: Prechod vlastníctva pozemku KN-C 1062/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 60 m2, LV č. 391 v k.ú. Podolínec v podiele ½ a ½  
a pozemku KN-E 163/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, LV č. 
2635 v k.ú. Podolínec v podiele 1/1 do majetku mesta od vlastníčky: 
LV č. 391 Ing. Anna Mramúchová, rod. Kálnová, Jurovského 3/3522, Banská 
Bystrica a  
LV č. 2635 Ing. Anna Mramúchová, rod. Kálnová, Donovaly 203 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
 

Prechod vlastníctva pozemku KN-C 1062/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  
60 m2, LV č. 391 v k.ú. Podolínec v podiele ½ a ½ a pozemku KN-E 163/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 25 m2, LV č. 2635 v k.ú. Podolínec v podiele 1/1 do majetku 
mesta Podolínec od vlastníčky: 
LV č. 391 Ing. Anna Mramúchová, rod. Kálnová, Jurovského 3/3522, Banská Bystrica a  
LV č. 2635 Ing. Anna Mramúchová, rod. Kálnová, Donovaly 203 
v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Cena za nehnuteľnosti vyčíslená podľa znaleckého posudku č. 116/2015 vypracovaným 
znalcom Ing. Jánom Štupákom, Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu: 
KN-E 163/2 (25 m2) v podiele 1/1 – 155,50,-€ 
KN-C 1062/2 (30 m2) v podiele ½ - 186,60,-€ 
KN-C 1062/2 (30 m2) v podiele ½ - 186,60,-€ 
spolu všeobecná hodnota za pozemky 530,-€. 
 
Náklady na znalecký posudok a návrh na vklad do katastra nehnuteľností na náklady mesta 
Podolínec. 
 
 
Dôvodová správa 

Zámer odkúpiť pozemky  KN-E 163/2 (25 m2) v podiele 1/1 , KN-C 1062/2 (30 m2) 
v podiele ½, KN-C 1062/2 (30 m2) v podiele ½ v k.ú. Podolínec od vlastníčky Ing. Anny 
Mramúchovej, rod. Kálnovej bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Podolínci 
uznesením č. 5 v bode D/2 zo dňa 16.4.2015. 
Komisia výstavby, územného plánovanie, životného prostredia, poľnohospodárstva, vodného 
a lesného hospodárstva a komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, 
správy majetku mesta a regionálnej politiky odporučili schváliť MsZ odkúpenie týchto 
pozemkov za cenu vyčíslenú znaleckým posudkom č. 116/2015. 



 


