
Príloha č. 1 k Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a obchodnou
spoločnosťou HOLDING, a. s.

V Spišských Vlachoch 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu:

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské
Vlachy a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Na základe žiadosti a
právnej analýzy

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Anna Mnichová

Zodpovedá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Predkladá: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik



Príloha č. 2 Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a
obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V zmysle Uznesenia č. 310/VII/2017 z dňa 29. septembra 2017 bola vypracovaná
Právna analýza o vysporiadaní duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy
a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Návrh riešenia v zmysle právnej analýzy je riešenie mimosúdnym spôsobom a to
uzavretím inominátnej zmluvy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov alebo dohodou o urovnaní podľa § 585 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť Holding, a.s. požiadala o vysporiadanie danej duplicity dohodou.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: nie

D) Dopad na personálne náklady: nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: nie

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

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť
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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. berie na vedomie:
Právnu analýzu o vysporiadaní duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy
a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.

II. schvaľuje:
Dohodu o vysporiadaní duplicitného vlastníctva a týmto :
Mesto Spišské Vlachy uznáva výlučné vlastníctvo Holding, a.s. k nehnuteľnosti, pozemku
registra „C“ parcely č. 4366/4 lesný pozemok o výmere 1525 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves,
evidovaný Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnom odborom, na liste vlastníctva
č. 1007. Dané duplicitné vlastníctvo sa vysporiadava bezodplatne.

III. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné kroky
k uzavretiu zmluvy.
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