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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 



 

 

Dôvodová správa k bodu č. 5 
Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou za pozemky vo vlastníctve 
Maroš Čierny a Erika Čierna (budova klziska K5) z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Mesto Moldava nad Bodvou má záujem zameniť časť pozemku a na ňom postavenom sociálnom zariadení 
vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pri budove klziska K5 za susedné pozemky vo vlastníctve 
Maroša a Eriky Čiernej, nachádzajúce sa taktiež pri budove klziska K5 v Moldave nad Bodvou. 
 
Mesto Moldava nad Bodvou (ďalej ako „zamieňajúci č. 1“)  je vlastníkom nehnuteľnosti, vedenej 
na LV č. 1533 parcely registra „C“ KN ako parcela č. 1020/288 – zastavaná plocha a nádvoria, 
o výmere 304 m2, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre 
obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou v podiely 1/1 k celku.  
 
Geometrickým plánom č. 27/2019 zo dňa 22.05.2019 vyhotoveným vyhotoviteľom: Popovics Ivan 
Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22 045 01 Moldava nad Bodvou bol od 
parcely č. 1020/288 odčlenený diel „2“ o výmere 31 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorý by mal 
byť predmetom zámeny zo strany zamieňajúceho č. 1. Na odčlenenom diely „2“ sa nachádzajú 
sociálne zariadenia, ktoré by mali byť taktiež predmetom zámeny zo strany zamieňajúceho č. 1.  
  
Maroš Čierny a jeho manželka Erika Čierna (ďalej ako „zamieňajúci č. 2“) sú vlastníkmi 
nehnuteľnosti, vedených na LV č. 3692 a to parciel „C“ KN ako parcely č. 1020/55 – zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 316 m2, a parcely č. 1020/292 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
75 m2, ktoré sú evidované na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec 
Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou v podiely 1/1 k celku.  
 
Geometrickým plánom č. 27/2019 zo dňa 22.05.2019 vyhotoveným vyhotoviteľom: Popovics Ivan 
Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22 045 01 Moldava nad Bodvou bol od 
parcely č. 1020/55 odčlenený diel „1“ o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria, a od parcely č. 
1020/292 odčlenená novovytvorená parcela č. 1020/415 o výmere 25 m2 zastavané plochy 
a nádvoria, ktoré by mali byť obe predmetom zámeny zo strany zamieňajúcich č. 2. 
 
Hodnota zamieňajúcich nehnuteľnosti zo strany mesta Moldava nad Bodvou, teda dielu „2“ o 
výmere 31 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou spolu so sociálnym 
zariadením na ňom postaveným je v súlade so Znaleckým posudkom č. 05/2019 zo dňa 30. 04. 
2019. znalca: Ing. Oľgy Marenčíkovej, evidenčné číslo znalca: 915450, so sídlom: Brnenská 38, 
040 11 Košice vo výške: 7 232,82,- €.  
 
Hodnota zamieňajúcich nehnuteľnosti zo strany Maroša Čierneho a jeho manželky Eriky Čiernej, 
teda dielu „1“ vo výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria a novovytvorenej parcely č. 1020/415 
o výmere 25 m2 zastavané plochy a nádvoria je v súlade so Znaleckým posudkom č. 05/2019 zo 
dňa 30. 04. 2019. znalca: Ing. Oľgy Marenčíkovej, evidenčné číslo znalca: 915450, so sídlom: 
Brnenská 38, 040 11 Košice vo výške: 1 557,58,- €. Ak by teda malo dôjsť k zámene pozemkov 
v súlade so Znaleckým posudkom č. 05/2019 zo dňa 30. 04. 2019. znalca: Ing. Oľgy Marenčíkovej, 
Maroš Čierny spolu s manželkou Erikou Čiernou by mali mestu Moldava nad Bodvou uhradiť 
finančnú kompenzáciu za zámenu nehnuteľnosti vo výške 5 675,24,- €.   
 
Listom zo dňa 14. 01. 2020 však Maroš a Erika Čierny nesúhlasia s finančnou kompenzáciou za 
zámenu nehnuteľnosti, a navrhujú mestu Moldava nad Bodvou akceptovať ohodnotenie ich 



 

 

zamieňaných nehnuteľnosti taktiež na hodnotu vo výške: 7 232,82,- €, a teda navrhujú zameniť 
nehnuteľnosti zápočtom bez finančnej kompenzácie v prospech mesta Moldava nad Bodvou.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Mesto Moldava nad Bodvou má záujem na predmete zámeny vybudovať sociálne zariadenia  
(šatne a toalety)  pre verejnoprospešný účel obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou a preto súhlasí 
so zápočtom bez finančnej kompenzácie v prospech mesta Moldava nad Bodvou.   
Keďže prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí, mestský úrad 
predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie zámenu nehnuteľnosti a predkladá takýto: 
 
Zámer zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 15 dní na úradnej tabuly 
a na web sídle mesta Moldava nad Bodvou dňa 27.01.2020.  

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2020 z 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 02. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
z á m e n u  časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, a to dielu „2“ vo 
výmere 31 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou a na ňom postavenom 
sociálnom zariadení, pričom diel „2“ vznikol odčlenením od parcely „C“ KN č. 1020/288 vedenej 
na LV č. 1533 – zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 304 m2, ktorá je evidovaná na Okresnom 
úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad 
Bodvou, na základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo dňa 22.05.2019 vyhotoveným 
vyhotoviteľom: Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22 045 
01 Moldava nad Bodvou, b e z  finančnej kompenzácie za časti nehnuteľnosti vo výlučnom 
vlastníctve Maroša Čierneho, rodné číslo:  a Eriky Čiernej, rodné číslo: , 
obaja bydliskom: , 044 25 Slovenská republika a to konkrétne: 
 
a) dielu „1“ o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou, ktorý 
vznikol odčlenením na základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo dňa 22.05.2019 vyhotoveným 
vyhotoviteľom: Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22 045 
01 Moldava nad Bodvou, od parcely „C“KN č. 1020/55 vedenej na LV č. 3692 evidovanej na 
Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava 
nad Bodvou, 
 
b) novovytvorenej parcely č. 1020/415 o výmere 25 m2 zastavané plochy a nádvoria v kú. Moldava 
nad Bodvou, ktorá vznikla odčlenením na základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo dňa 22. 05. 
2019 vyhotoveným vyhotoviteľom: Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom 
Budovateľov 22 045 01 Moldava nad Bodvou, od parcely „C“ KN č. 1020/292, vedenej na LV č. 
3692 evidovanej na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec Moldava nad 
Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou. 
       
 
 
Návrh na uznesenie prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 




