
 
 

OBEC  SPIŠSKÝ HRUŠOV č. 216, 053 63 
 

1.  
Obec Spišský Hrušov zverejňuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce Spišský 
Hrušov, k.ú. obce Spišský Hrušov a to:  
pozemok parcela registra C, č. KN 217/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, 
pre spoločnosť Bio–plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO: 36 183 628, so sídlom Spišský 
Hrušov 195, zastúpenej Ing. Martinou Nemcovou, konateľkou spoločnosti, za cenu 10,00 
eur/1m2, v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že: 

- prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve 
nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Bio-plus s.r.o. a stavby súp. č. 373 – 
predajňa a sklad  obalov, 

- o pozemky sa spoločnosť dlhodobo stará (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, 
zimnú údržbu); 

- prevádzané pozemky obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
 
2. 
Obec Spišský Hrušov zverejňuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce Spišský 
Hrušov, k.ú. obce Spišský Hrušov a to:  

- pozemok parcela registra E 91235 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2 pre 
p. Gabrielu Pajerchinovú, rod. Košíková, dátum nar.  21.12.1972, bytom Družstevná 
250/64, 059 42 Gerlachov v podiele ½ v pomere k celku a pre p. Miroslava Košíka, 
rod. Košík, bytom Spišský Hrušov č. 29, 053 63 Spišský Hrušov, dátum nar. 6.7.1963 
v podiele  ½ v pomere k celku, za cenu 10,00 eur/1m2, v súlade s ustanovením §9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že: 

- prevádzaný pozemok je súčasťou dvora rodinného domu, 
- prevádzaný pozemok je súčasťou parcely tvoriacej celok s rodinným domom súp. č. 

29, 
- prevádzaný pozemok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  

 
V Spišskom Hrušove, 21.09.2021 
 
       
Vyvesené: 21.9.2021      JUDr. Adriana Tkáčová, v.r. 
                     starostka obce 


