
 

 

 

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 vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku Mesta 

Spišské Vlachy, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa 

Mesto Spišské Vlachy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 296/VIII/2020 zo dňa 

30.12.2020 a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť nehnuteľnosti Mesta v tomto znení: 

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

nadobudne do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti, nachádzajúce 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. 2543, ako: 

pozemok, par. č. 1552/11, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 11 m2,  

pozemok, par. č. 1554/12, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 3480 m2,  

pozemok, par. č. 1554/14, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 186 m2,  

pozemok, par. č. 1554/15, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 650 m2,  

pozemok, par. č. 1554/17, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 51 m2,  

pozemok, par. č. 1554/18, par. r. „C“ –  trvalý trávnatý porast o výmere 179 m2,  

pozemok, par. č. 1554/20, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 699 m2,  

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k   celku. 

B. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišské Vlachy, IČO: 31999093 so sídlom 

Námestie Slobody 18, 053 42 Krompachy, zastúpený Mgr. Monikou Vdovjákovou, 

zborovou farárkou, Soňou Grinvalskou, cirkevným dozorcom, nadobudne 

do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti, nachádzajúce 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. 275, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1207 m2,  

pozemok, par. č. 276/1, par. r. „C“ – záhrada o výmere 2872 m2,  

pozemok, par. č. 286/1, par. r. „C“ – záhrada o výmere 933 m2,  

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku. 

 

C. Ide o odplatnú zámenu predmetných pozemkov medzi mestom Spišské Vlachy 

a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Spišské Vlachy na základe znaleckého 

posudku. 

D. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišské Vlachy je povinný zaplatiť finančný rozdiel 

na základe znaleckého posudku  vo výške 24 379,76,-€. 

Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy. 
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