
Príloha č. 1 k Súhlas k vzniku vlastníckeho práva 
 

 V Spišských Vlachoch  2017 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo: 

 Bod programu: 13 

 

 

 

 
 

M a t e r i á l 
 

 

 

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 

 

Vec: Súhlas k vzniku vlastníckeho práva 

 
 

Dôvod predloženia:   Materiál obsahuje: 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu  

 

Bližšie špecifikované 

v Dôvodovej správe 

I. Dôvodová správa 

II. Návrh uznesenia 

  

 

 

Spracoval:  

 

Ing. Anna Mnichová 
  

  

Zodpovedá:    JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M 
  

  

Predkladá:    JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M 



 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

Príloha č. 2 Súhlas k vzniku vlastníckeho práva 

 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
Miroslava Olšavská, rod. Krchová, Stará Maša 57, Krompachy, Mária Zierer, rod. Krchová, 

Maxhűtte – Maindhof, Adalbert Stifter s.7, Nemecko a Iveta Lahetová, rod. Krchová, 

Slovinská 8, Krompachy ako majiteľky rodinného domu súp. číslo 578, LV 2143, 

v podielovom spoluvlastníctve ( každá v 1/3 ) žiadajú o súhlas, že Mesto Spišské Vlachy nemá 

výhrady k vzniku vlastníckeho práva k pozemkom – parcela registra „C” parc. č. 7733/12 

o výmere 18 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parcela registra „C” parc. č. 7754/5 

o výmere 107 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C” 

parc. č. 7754/13 o výmere1467 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zmysle 

geometrického plánu č. 38/2016 z dňa 13.06.2013, vypracovaného Ing. Milošom Ondrušom, 

Bruselská 10, Košice – vydržaním a že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté záujmy 

Mesta Spišské Vlachy. 

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 
Žiadateľky predložili overené kópie dokladov, potvrdzujúcich vznik vznik vlastníctva k 

uvedeným pozemkom, a to : LV č. 2143 ( vlastníctvo rodinného domu súp. č. 578 ), 

osvedčenie o dedičstve, potvrdenie o kúpe pozemku od mesta z roku 1949.  

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: predpokladaný príjem  

 

D) Dopad na personálne náklady: 
 

E) Potreba úpravy predpisovej základne: 
 

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 

 

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov) 
 

H) Riešenie odporúčané spracovateľom. 
Prijať Uznesenie MsZ, že Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva k 

uvedeným pozemkom vydržaním a že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté záujmy 

Mesta Spišské Vlachy. 
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 II. 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 

 

k materiálu   

 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  súhlasí so stanoviskom :  

     Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva k predmetným pozemkom – 

parcela registra „C” parc. č. 7733/12 o výmere 18 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parcela 

registra „C” parc. č. 7754/5 o výmere 107 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela 

registra „C” parc. č. 7754/12 o výmere 8 m², druh pozemku lesné pozemky a parcela registra „C” 

parc. č. 7754/13 o výmere 1467 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zmysle 

geometrického plánu č. 38/2016 z dňa 13.06.2013, vypracovaného Ing. Milošom Ondrušom, 

Bruselská 10, Košice – vydržaním a že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté záujmy Mesta 

Spišské Vlachy. 

 

II.  ukladá:  
    oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v zmysle zákona  

 

 

 

  

 Zodpovedá : prednosta MsÚ 

 

 Termín: : bezodkladne 
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/ / / / Slovenská republika Košický kraj Spišská Nová Ves Spišské Vlachy

 Zobraziť na mape

Zavrieť okno



E  7754/1

 

k.ú. Spišské Vlachy ﴾857696﴿ 
okres Spišská Nová Ves 
Výmera: 3201880 m

List vlastníctva:
1

Lesný pozemok

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného
územia obce

Vlastníci

1. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34,
Spišské Vlachy, PSČ 053 61, SR 
Podiel: 1/1

Platnosť údajov k 25.4.2017
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