
M E S T O   S P I Š S K É   V L A C H Y 

SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy 
                                                                                                     

 

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku mesta 

Spišské Vlachy, 

na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 

Mesto Spišské Vlachy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 467/VIII/2022 

zo dňa 29.06.2022 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť pozemky  a to nasledujúcim 

spôsobom :  

A. Mesto Spišské Vlachy, so sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO:00329657 , nadobudne 

do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obci 

(meste) Spišské Vlachy, v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 211, ako: 

   pozemok, par. č. 7730/209, par. r. „C“ – ostatná plocha, o výmere 42 m2, 

ktorá parcela bola vytvorená Geometrickým plánom číslo 38/2022, zo dňa 01.04.2022,      

vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, geodetom, s miestom podnikania: Za Hornádom 

883/2, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 37181726; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 

01.04.2022 Ing. Marián Mackovjak, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický 

plán bol úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. 

Ľuboslavou  Kellnerovou, dňa 11.04.2022, pod číslom 235/2022, so všetkými ich súčasťami 

a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku. 

B. Oľga Jacková, Za šestnástkou 1247/14, 052 01 Spišská Nová Ves, nadobudne do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obci (meste) 

Spišské Vlachy, v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1, ako: 

   pozemok, par. č. 7730/210, par. r. „C“ –ostatná  plocha, o výmere 123 m2, 

 ktorá parcela bola vytvorená Geometrickým plánom číslo 38/2022, zo dňa 01.04.2022,      

vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, geodetom, s miestom podnikania: Za Hornádom 

883/2, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 37181726; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 

01.04.2022 Ing. Marián Mackovjak, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický 

plán bol úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. 

Ľuboslavou  Kellnerovou, dňa 11.04.2022, pod číslom 235/2022, so všetkými ich súčasťami 

a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku. 

C. Odplatnú zámenu predmetných pozemkov medzi mestom Spišské Vlachy a Oľgou Jackovou, 

vzhľadom k tomu, že ide o pozemky rozdielnej výmery, pozemky sú rovnakej kvality a bonity 

 

D. Oľga Jacková je povinná zaplatiť finančne vyrovnanie vzhľadom na rozdielnu výmeru daných 

pozemkov, vo výške  2 553,93 EUR 

 

 

 

 

         Ľubomír Fifik, v.r. 

         primátor mesta 
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