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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
Dňa:  10. 06. 2021                       
 
K bodu programu č.: 18 
 
Názov dokumentu: 
Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od SPF 
 
predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
Ing. Al Aliová 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 
Komisia investičných činností a výstavby 

materiál obsahuje: 
Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od SPF 
Scan žiadostí: 
- lokalita pri dielňach SOŠ 
- lokalita Školská Bartalosova 
- lokalita za SM TESCO 
Návrh na uznesenie 

 
 
Legislatívne východiská: 
 

 

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 
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Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od SPF 
 
1. Odkúpenie parcely č. KN-E 1533, LV 2709 
Dňa 27. 04. 2021 Mesto Moldava nad Bodvou písomne požiadalo Slovenský pozemkový fond 
o odkúpenie pozemku vedeného na LV 2709: 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu parcelné číslo 1533, výmera 3 417 m2,  
  druh pozemku – orná pôda, umiestnenie pozemku v zastavanom území obce,   
 
Vlastník pozemku:  
- Tilkovská Júlia, r. Peršenská, (SPF) 
- Fillakovská Júlia, r. Persenszká (SPF). 
Správca: 
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR, IČO: 17335345 
   s nasledujúcim odôvodnením: 
 
Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v tejto lokalite realizovať investičný projekt v zmysle ÚPD SÚ 
Moldava nad Bodvou – umiestnenie plôch zmiešanej polyfunkčnej zástavby, plochy s koncentráciou 
zariadení občianskej vybavenosti, cesty II. a III. triedy  a miestne komunikácie zberné.  
 
2. Odkúpenie parciel č. KN-E 1491/2, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 1495/2, 1496/2, 1497/2, 1500/2,  
    1501 
Dňa 13. 05. 2021 Mesto Moldava nad Bodvou písomne požiadalo Slovenský pozemkový fond 
o odkúpenie pozemkov vedených na LV 2273: 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1491/2, výmera 118 m2, druh  
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1492/2, výmera 301 m2, druh 
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1493/2, výmera 92 m2, druh 
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1494/2, výmera 89 m2, druh  
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1495/2, výmera 81 m2, druh 
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1496/2, výmera 238 m2, druh  
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
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Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1497/2, výmera 155 m2, druh 
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1500/2, výmera 159 m2, druh  
  pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1501, výmera 53 m2, druh pozemku  
  - Orná pôda, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku: Slovenská republika 
Správca: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 041 26, SR, IČO: 151866 
s nasledujúcim odôvodnením: 
 
Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v tejto lokalite realizovať investičný projekt v zmysle ÚPD SÚ 
Moldava nad Bodvou – umiestnenie plôch obytnej zástavby viacpodlažnej, s regulačným kódom 
prípustného stavebného využitia Bm – územie čistého bývania mestského typu, prípustná podlažnosť 
a intenzita zástavby 3/0,4. 
 
3. Odkúpenie parciel č. KN-E 1002/1 a 1002/2 
Dňa 13. 05. 2021 Mesto Moldava nad Bodvou písomne požiadalo Slovenský pozemkový fond 
o odkúpenie pozemkov vedených na LV 2317: 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1002/1, výmera – 6514 m2, druh  
  pozemku – orná pôda, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku - Slovenská republika  
Správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15, SR, IČO: 17335345; 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu p.č. 1002/2, výmera - 6356 m2, druh   
  pozemku – orná pôda, umiestnenie pozemku – v zastavanom území obce; 
 
Vlastník pozemku - Slovenská republika 
Správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15, SR, IČO: 17335345; 
s nasledujúcim odôvodnením: 
 
Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v tejto lokalite realizovať investičný projekt v zmysle ÚPD SÚ 
Moldava nad Bodvou. 
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Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../   z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie   
 
Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od Slovenského pôdohospodárskeho fondu. 

 
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


