
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 19.3.2021 
Hlasovanie spustené: 16.3.2021 – 14:53  
Hlasovanie ukončené 19.3.2021 – 10:00 

 
Zúčastnené mail. adresy:  
balaz@expres.sk – Roman Baláž – 1 hlas 
stefanmika@gmail.com  - Štefan Mika – 1hlas  
technical_diving@okpfaff.sk – Oliver Krajňák- 1hlas 
ubatuba@pobox.sk - František Ondrejka – 1 hlas 
ajkrby@ajkrby.sk – Ján Chovan - 1hlas  
pcprakza@gmail.com - Milan Peřina- 1hlas 
palo.vaculcik@gmail.com  - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - Miroslav Mavrák - 1 hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam: 
Dobrý deň, 
ako prípravnú aktivitu pred možnou kúpou nehnuteľnosti v oblasti Dedinky, Dobšinská Maša, ktorej detailnejší popis nájdete nižšie, Vás týmto v mene prezidenta ZPS žiadam o 
per rollam odsúhlasenie objednania vypracovania znaleckého posudku na danú nehnuteľnosť.  
 
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa) : "Prezídium ZPS per rollam schvaľuje objednanie vypracovania znaleckého posudku  nehnuteľnosti pre športové a technické činnosti ZPS v 
lokalite Dobšinská Maša, Dedinky." 
Prosím o hlasovanie najneskôr do 19.3.2021, 10:00 hod. 
Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 
 
Popis nehnuteľnosti: 
Veľká chata so zabehnutou prevádzkou v cestovnom ruchu sa nachádza v turistami vyhľadávanej lokalite Dedinky - Dobšinská Maša v Slovenskom raji, situovaná na peknom 
lúčnatom pozemku. Chata je zložená z dvoch obytných jednotiek, ktoré sú spojené spoločenskou časťou. V každej dvojpodlažnej ubytovacej jednotke sa nachádza päť izieb, 
kúpeľňa, toaleta a malá kuchyňa. Spoločenskú časť tvorí veľká hala s barom, jedálňou a posedením pri veľkej kachľovej peci. Chata je z veľkej časti zrekonštruovaná a 
prispôsobená na pohodlnú obsluhu. V prípade predaja sa prenesú na nových majiteľov aj dohodnuté rezervácie hostí. 
Fotografie je možné si pozrieť na webe realitnej kancelárie RoKos reality s.r.o. - https://www.romantickechalupy.sk/chata-pre-vyuzitie-v-cestovnom-ruchu-na-dedinkach-
237583 
Tu je link s prezentáciou v akom prostredí sa nehnuteľnosť nachádza. https://www.youtube.com/watch?v=8VOx5j9pkJo 
 
Obhliadku nehnuteľnosti pre ZPS vykonal prezident TV, Ing. Oliver Krajňák. So stavom nehnuteľnosti a jej vybavením je veľmi spokojný a odporúča odsúhlasiť jej kúpu.  
Detaily nehnuteľnosti 
cena: 165 000,Eur-  
Obytná plocha: 300 m2, Plocha parcely: 372 m2, Elektrina: 220/380 V, Plyn: - 
Odpady: žumpa bez prepadu, Voda: vodovod, Kúrenie: kombinované 
Konštrukcia objektu: zmiešaná 
Prístupová cesta: spevnená 
Stavba - druh: komerčný objekt 
Umiestnenie objektu: chatová osada 
Rok výstavby: 
Rok poslednej rekonštrukcie:2014 
 
Ak by ste mali nejaké nezodpovedané otázky kontaktujte Prezidenta ZPS. 
 
Hlasovanie bolo ukončené 19.3.2021 o 10:00. 

 
Návrh: 
Za:   9  
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie: Prezídium schvaľuje objednanie vypracovania znaleckého posudku nehnuteľnosti pre športové a 
technické činnosti ZPS v lokalite Dobšinská Maša, Dedinky. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 19.3.2021 
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