
 

 

 
Zverejnenie zámeru 

odpredaja časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou 
priamym predajom 

 

Mesto Moldava nad Bodvou so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou v zmysle § 9a ods. 
5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer 
priameho odpredaja časti pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou vo 
veľkosti 1/1 k celku, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Predmet zámeru priameho odpredaja: 

Novovytvorené parcely reg. „C“ č. 1963/1 o výmere 91 m2 vodná plocha, 1963/9 o výmere 16 m2 
vodná plocha, 1963/10 o výmere 38 m2 vodná plocha, ktoré vznikli rozdelením parcely č. 1963/1 
o výmere 145 m2 vodná plocha, parcely č. 1962/5 o výmere 39 m2 trvalý trávnatý porast, 1962/18 
o výmere 86 m2, trvalý trávnatý porast, 1962/19 o výmere 12 m2, trvalý trávnatý porast, 1962/20 
o výmere 6 m2, trvalý trávnatý porast, 1962/21 o výmere 41 m2, trvalý trávnatý porast a parcela č. 
1962/22 o výmere 77 m2, trvalý trávnatý porast, ktoré vznikli rozdelením parcely č. 1962/5 
o celkovej výmere 261 m2, všetko parcely evidované na LV č. 2272 pre k.ú. Moldava nad Bodvou 
vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou vo veľkosti 1/1 k celku, na základe 
Geometrického plánu č. 14/2020 zo dňa 22.05.2020, vypracovaným spoločnosťou GEODET  
Salmáš Štefan so sídlom: nám. Budovateľov č. II, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 30249449. 
 
Minimálna hodnota uvedených pozemkov, bola určená znaleckým posudkom č. 121/2020 zo dňa 
04.11.2020, a Doplnenie Znaleckého posudku čísla 121/2020 vypracovaným Ing. Jurajom 
Miškovičom, so sídlom: Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava nad Bodvou, ev.č.: 912363 pri jednotkovej 
cene  5,80,- €/m2  je nasledovná: 
 
a) parc.č. 1962/18 – 498,80,- €, 
b) parc.č. 1962/19 – 69,60,- €, 
c) parc.č. 1962/20 – 34,80- €, 
d) parc.č. 1962/21 – 237,80,- €, 
e) parc.č. 1962/22 – 446,60,- €, 
f) parc.č. 1963/1 – 527,80,- €, 
g) parc.č. 1963/9 – 92,80,- €, 
h) parc.č. 1963/10 – 220,40,- €, 
i) parc.č. 1962/5 – 226,20,- €. 
 

Možnosť predložiť cenovú ponuku má záujemca do 15.00 hod. dňa 03.12.2020 do podateľne 
Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou alebo poštou na adresu: Mesto Moldava nad 
Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou.   



 

 

 

Tento zámer je zverejnený na internetovej stránke mesta www.moldava.sk a úradnej tabuli mesta 
po dobu 15 dní. Návrh na schválenie priameho odpredaja, o ktorom mestské zastupiteľstvo 
rozhodne nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bude predložený na najbližšom zasadnutí 
mestského  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať po uplynutí 15 dňovej lehoty na zverejnenie tohto 
zámeru. 

 

         ________________________ 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 

primátor mesta 
 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia: 18.11.2020   
Možnosť pripomienkovania: 03.12.2020  
Možnosť predložiť cenovú ponuku: do 03.12.2020  
Zámer zvesený z úradnej tabuly dňa: 
Zodpovedná osoba za zverejnenie: JUDr. Richard Kacvinský - právny odbor 


