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Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 
 

 

U Z N E S E N I E 

 

 
č. 230/2017        zo dňa 09.08.2017 

 
 

A / Schvaľuje   

 

1. Zámer o prevode majetku mesta: pozemok registra „C“ parcelné č.  1403/2, výmera  

53 m², druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria, pozemok registra „C“ parcelné  

č.  1403/3, výmera  39 m², druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria. Obe 

nehnuteľnosti zapís. na LV č. 1765, pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: 

Strážske. Náklady spojené s prevodom (napr. správne poplatky za vklad do katastra 

nehnuteľnosti, za vyňatie parcely z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, za 

vyhotovenie posudku na určenie ceny, za vyhotovenie geometrického plánu, za 

vyhotovenie zmluvy a návrhu na vklad, za osvedčenie podpisov, resp. aj za iné 

súvisiace výdavky) uhradí nadobúdateľ.  

Cena: podľa znaleckého posudku  

Doterajší vlastník: Mesto Strážske vo vlastníckom podiele 1/1 z celku. 

Nadobúdajúci vlastník: Košický samosprávny kraj, IČO 35541016, Námestie 

Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Prevod je v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemky svojou polohou 

slúžia ako predzáhradka pred rod. domom súp. č. 2 a ako vstup na nádvorie rod. domu 

súp. č. 2. Po prevode uvedené pozemky budú tvoriť jednotný funkčný celok 

s ostatnými nehnuteľnosťami. Iné využitie pozemkov vzhľadom na ich polohu sa nedá 

predpokladať. Prevádzané pozemky svojím umiestnením a využitím budú tvoriť 

nedeliteľnú súčasť s doterajšími stavbami, pozemkami (nehnuteľnosťami), ktorých 

majiteľom sa stane nadobúdateľ. Nadobúdateľ výslovne vyhlásil, že vykonal kroky 

smerujúce k nadobudnutiu vlastníctva okolitých nehnuteľností, nakoľko nadobúdateľ 

sa zapojil do procesu Deinštitucionalizácie sociálnych služieb (ďalej len "DI") 
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prostredníctvom zariadenia LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Strážske.  

Uvedené pozemky sú potrebné na naplnenie cieľa DI.  

Prevod majetku mesta je podmienený kúpou  rodinných domov súp. č. 2 na pozemku 

registra C KN parc. č. 30 a súp. č. 3 na pozemku registra C KN parc. č. 29 a k nim 

prislúchajúcich pozemkov tvoriacich dvory a záhrady Košickým samosprávnym 

krajom. 

 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomní: Danka Baánová, Michal Knap 

 

 

B / Ukladá 

 

1. Zverejniť zámer o prevode majetku mesta registra „C“ parcelné č.  1403/2, výmera  

      53 m², druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria, pozemok registra „C“ parcelné  

      č.  1403/3, výmera  39 m², druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria. Obe 

      nehnuteľnosti zapís. na LV č. 1765, pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: 

      Strážske.  

      T: 09.08.2017    Z: MsÚ 

 

Za: PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Ondrej Drutár, MUDr. Dana Jurečková, PhD., Mgr. Eva 

Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi, Zdržal sa: Ing. Stanislav Demko, 

PaedDr. Jana Dzurillová, Neprítomní: Danka Baánová, Michal Knap 

 

 

Strážske 14.08.2017 

     

 

 

Ing. Vladimír Dunajčák 

               primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Martin Tejgi  Martin Šuľak  


