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1. Dôvodová správa 
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo uznesením č. 31/2012 zo dňa 15. 02. 2012 
podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad, a 
to rekreačného zariadenia v katastrálnom území Mlynčeky, obec Mlynčeky, okres Kežmarok, 
po jednotlivých častiach. 
 
Súťaž bola vyhlásená 15. 02. 2012 s lehotou na doručenie ponúk do 09. marca 2012.               
V stanovenom termíne bola doručená jedna ponuka, ktorú podala Silvia Vujčiková, Kamenná 
Baňa 48, 060 01 Kežmarok. Komisia, vymenovaná primátorom mesta, skontrolovala obsah 
doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh splnil všetky podmienky súťaže, ale 
vzhľadom k tomu, že ponúknutá kúpna cena bola neprimerane nízka, komisia odporučila 
odmietnuť predložený návrh a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, a to v zmysle 
práv vyhradených vyhlasovateľom súťaže.   

V priebehu súťaže sme pre Správu katastra v Kežmarku pripravovali žiadosť o zápis 
geometrického plánu s tým, že sme oslovili so žiadosťou o súhlasné stanovisko 
spoluvlastníkov susedného pozemku, na časti ktorého je riešený prístup do areálu. Zároveň sa 
nám ozvali majitelia pozemkov, susediacich s areálom zo severnej strany. Na pozemkoch sú 
postavené rekreačné chaty, ktoré boli odkúpené v roku 1997 vo verejnej súťaži od spoločnosti 
Tatraľan Kežmarok, pričom prístup k nim bol dohodnutý cez areál rekreačného zariadenia    
na základe súhlasu správcu areálu, Centra voľného času v Poprade. 

Nakoľko boli všetky vyhlásené verejné obchodné súťaže na predaj rekreačného areálu 
neúspešné a je potrebné doriešiť majetkovoprávne vzťahy s majiteľmi susedných pozemkov, 
navrhujeme do času ich vyriešenia neponúkať rekreačný areál  na predaj. Jeho správca, 
Centrum voľného času v Poprade, môže tento majetok ponúknuť na prenájom. 
 
 

 
2. Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e      
 
výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Poprad, a to rekreačného zariadenia v katastrálnom území Mlynčeky, obec Mlynčeky, okres 
Kežmarok, pozostávajúceho z chatiek súp. č. 254 - 260, nachádzajúcich sa na pozemkoch 
parciel č. KN-C 359 – 365 o celkovej výmere 490 m2 a pozemku parcela č. KN-C 358 
o výmere 8440 m2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Príloha č. 1 

Z á p i s 
zo zasadania komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže o predaji nehnuteľností - rekreačného areálu v k. ú. Mlynčeky, 
konaného dňa 16. 03. 2012 na MsÚ v Poprade. 

Predmet predaja:  

rekreačné zariadenie v katastrálnom území Mlynčeky: 

A: - chatka súp. č. 254, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 365, 
- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 365 o výmere 39 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/10 o výmere 343 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2  

 
B: - chatka súp. č. 255, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 364, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 364 o výmere 38 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/12 o výmere 656 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
C: - chatka súp. č. 256, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 363, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 363 o výmere 38 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/13 o výmere 652 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
D: - chatka súp. č. 257, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 362, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 362 o výmere 38 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/11 o výmere 315 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
E: - chatka súp. č. 258, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 361, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 361 o výmere 49 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/7 o výmere 626 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
F: - chatka súp. č. 259, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 360, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 360 o výmere 203 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/9 o výmere 428 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
G: - chatka súp. č. 260, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 359, 

- pozemok pod stavbou parcela č. KN-C 359 o výmere 85 m2, 
- priľahlý pozemok parcela č. KN-C 358/6 o výmere 452 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 



H: - pozemok parcela č. KN-C 358/1 o výmere 2614 m2,  
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2  

 
I: - pozemok parcela č. KN-C 358/8 o výmere 478 m2,  

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
J: - pozemok parcela č. KN-C 358/3 o výmere 665 m2,  

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie  
parc. č. KN-C 358/5 o celkovej výmere 937 m2 

 
zapísané na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie 
Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535 a odčlenené geometrickým plánom č. 14281601-105/11 
vyhotoveným ZEKA geodetickým združením Kasprišin Marián, Poprad, úradne overeným 
dňa 29. 11. 2011 pod č. G1 646/11. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže. 

Súčasťou areálu sú ďalej: vodovodné prípojky, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, 
kanalizačné šachty, elektrická prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu a prístupové spevnené 
plochy k jednotlivým chatám, ktoré budú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov jednotlivých 
nehnuteľností každého v podiele 1/10-ina k celku. 

Minimálna kúpna cena nebola stanovená. 

Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení predseda komisie JUDr. Adrián 
Kromka, členovia komisie JUDr. Adela Bednárová a Ing. Iveta Borňáková sa konalo dňa     
16. 03. 2012 o 14,30 hod..  
Jediným kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov, ktoré splnili súťažné podmienky, 
bola cenová ponuka.  

V lehote bola doručená jedna ponuka.  

Komisia skontrolovala neporušenosť obálky a obálku otvorila: 

Návrh podala Silvia Vujčiková, Kamenná Baňa 48, 060 01 Kežmarok. 

1.  Navrhovaná kúpna cena na odpredanie predmetu predaja G:  7 100,-- € 

2.  Navrhovaná kúpna cena na odpredanie predmetu predaja G:  6 190,-- € 
3.  Spôsob a splatnosť kúpnej ceny:                                     
Bankovým prevodom najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia schválenia predaja 
Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad. 

4.  Návrh obsahoval predpísané čestné vyhlásenia o vysporiadaní všetkých záväzkov voči 
vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam a o pristúpení k uzatvoreniu 
kúpnej zmluvy s podstatnými náležitosťami uvedenými v súťažných podmienkach, na ktorých 
vyhlasovateľ trvá. 

5.  Komisia skontrolovala obsah doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh splnil 
všetky podmienky súťaže. Vzhľadom k tomu, že ponúknutá kúpna cena je neprimerane nízka, 
komisia odporučila odmietnuť predložený návrh a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 
návrhu, a to v zmysle práv vyhradených vyhlasovateľom súťaže.   

Poprad, 16. 03. 2012     
Zapísal: Ing. Mária Kubalová 


