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Návrh na uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

A. berie na vedomie 
uskutočnenie verejnej dražby dňa 02. 08. 2022 a jej výsledok, ktorý je 
nasledovný: 
 
Organizátor dražby: 
BANE Spišská Nová Ves, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 
54 Spišská Nová Ves 
Vydražiteľ: 
Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná 
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná: 

 parcela KN-E č. 2025, výmera 1 667 m2, druh pozemku: orná 
pôda 



 parcela KN-E č. 2014, výmera 1 954 m2, druh pozemku: trvalý 
trávny porast 

Kúpna cena: 
3 090 EUR 
 
Na zabezpečenie a zaplatenie kúpnej sumy bolo použité uznesenie 
obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná zo zasadnutia č. 06/2022 dňa 
28. 12. 2021 č. 7/6/2021-2, ktorým obecné zastupiteľstvo bodom C. 
schvaľuje zabezpečenie ďalších výdavkov nad rámec oprávnených 
výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
B. schvaľuje 
nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Nižná Slaná, obec 
Nižná Slaná: 

 parcela KN-E č. 2025, výmera 1 667 m2, druh pozemku: orná 
pôda 

 parcela KN-E č. 2014, výmera 1 954 m2, druh pozemku: trvalý 
trávny porast 

do majetku obce Nižná Slaná. 
 
C. ukladá 
zabezpečiť podanie návrhu na zápis vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností pre predmetné pozemky. 

 



O B E C  N I Ž N Á  S L A N Á  
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná 

 
 

 

Dôvodová správa 
 
Obec Nižná Slaná potrebuje pre realizáciu projektu Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Nižná Slaná (II .etapa) v jeho plnej miere mať vysporiadané pozemky 
ležiace pod cestami a chodníkmi. V súčasnosti obec postupne podáva žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, ktorými sa snaží realizovať celý projekt, ktorého súčasťou má byť aj 
vysporiadanie všetkých pozemkov pod jednotlivými cestami podľa projektovej dokumentácie 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre 
MRK. 

BANE Spišská Nová Ves, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 54 Spišská Nová 
Ves vlastnili pozemky nachádzajúce sa pod chodníkmi, ktoré ležia pri ceste I/67 v časti obce 
Nižnoslanská Baňa. Tento podnik ponúkol Obci Nižná Slaná dva pozemky, ktorých sa verejnou 
dražbou zbavuje, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná: 

• parcela KN-E č. 2025, výmera 1 667 m2, druh pozemku: orná pôda 
• parcela KN-E č. 2014, výmera 1 954 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast. 
Nakoľko obec mala o tieto pozemky záujem a sú nutné pre úspešnú realizáciu projektu, 

na ich odkúpenie použila uznesenie obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná zo zasadnutia č. 
06/2022 dňa 28. 12. 2021 č. 7/6/2021-2: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo 
7/6/2021-2  A. schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná (II. etapa)“, 
v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 
územným plánom obce. 
B. schvaľuje 
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 
minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov. 
C. schvaľuje 
zabezpečenie ďalších výdavkov nad rámec oprávnených výdavkov 
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 
Podľa právničky obce je však okrem zaplatenia sumy nutné schváliť aj dodatočné 

nadobudnutie pozemkov obcou Nižná Slaná. Obec Nižná Slaná preto obecnému zastupiteľstvu 
predkladá návrh na uznesenie, ktorým vznikne právo zapísať predmetné pozemky do majetku 
obce. 










