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          Spišská Nová Ves, 18. 9. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
26. 9. 2019 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednosta úradu, vedúci odd. správy majetku mesta 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Š. Pohly (23) 
 
 
Prerokované: s vedením mesta 
 
Dôvod predloženia: § 9 ods. (2) písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení  
 
 
Prizvaný(í): - - - - 
 
 
Podpisy:       

     
  

 
 
 
 
Návrhy na uznesenia: 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM:  
 
POZEMKY MIMO k. ú. SP. NOVÁ VES:  
1. Veronika Ogurčáková, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík 

Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnil čík, 
a dlhodobou užívateľkou priľahlého pozemku. 

Predmetná stavba sa nachádza na pozemku par. č. KN-C 1368 (zast. pl.) s výmerou 471 
m2, zapísanom v LV 1034, k nej prislúchajúci pozemok má parc. č. KN-C 1367/2 (záhrada) 
s výmerou 167 m2, zapísaný  v LV 665, obidve parcely v k. ú. Hnil čík (ďalej len „predmetné 
pozemky“), pričom obe si chce žiadateľka majetkovoprávne vysporiadať. 

Predmetné pozemky potrebné vlastnícky riešiť samostatne - s využitím dvoch 
osobitných ustanovení zákona o majetku obcí. 

Žiadateľke možno priamo predať pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve - KN-
C 1368 (zast. pl.), na čo sa vzťahuje § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom 
znení. 

Záhradu možno žiadateľke predať s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pozemok 
žiadateľkou dlhodobo užívaný v súčinnosti s vyššie citovanou stavbou – teda podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení, a to za cenu (v obidvoch prípadoch) najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemkov stanovenej znaleckým posudkom, s  pripočítanými nákladmi súvisiacimi 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

Hodnota predmetných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 39/2019 vyhotoveného 
24. 8. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je:  

• pozemok par. č. KN-C 1367/2 – 804,94 €, 
• pozemok par. č. KN-C 1368 – 2 270,22 €.  

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 45,43 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) 
pôjdu na ťarchu žiadateľky 

 

 

Hnil čík 

Žiadané nehnuteľnosti 

Lesy mesta Spišská Nová Ves - 
Polesie Hnilčík 

 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Rožňava 

Smer pohľadu 
na 1. snímke 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať obsahovú časť žiadosti, 
na základe čoho o žiadosti je potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými uzneseniami tak, 
ako je to uvedené v nižšie uvedenom návrhu uznesení. 
 

 

 
 

 

Predmetné  
nehnuteľnosti žiadateľky 

Predmetné  
nehnuteľnosti žiadateľky 

Záhrada 
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Návrh na uznesení: 
a) pozemok pod stavbou:  
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1.  berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie 
pozemku pod stavbou súp. č. 181, k.  ú. Hnilčík, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve, 
2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1368 (zast. 
pl.) s výmerou 471 m2, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnil čík, podľa § 9a ods. 8 písm. b 
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva 
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 2 270,22 € a úhradu 
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 
3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 15. 3. 2020       Z: ved. odd. správy majetku 

* * * 
 
b) dvor 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie 
pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je výlučnou 
vlastníčkou, 
2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  pozemku par. č. 

Žiadané 
pozemky 
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KN-C 1367/2 (záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného  v LV 665, k. ú. Hnil čík, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného 
vlastníctva Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 € 
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť dvora 
rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve žiadateľky. 
3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
b) následne návrh predaja pozemku predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Spišskej Novej 
Vsi. 
  T: 20. 12. 2019     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 

2. PaedDr. Dušan Sliva, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je podielovým vlastníkom rodinného domu súp. č. 29, kat. územie Mlynky  

(poz. 1/4 – výlučný vlastník, 3/4 – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).  
Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 

(TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky . Pozemok je užívaný 
spoločne s  citovaným rodinným domom (ďalej len „predmetný pozemok“).  

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok priľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa a je 
s domom dlhodobo užívaný ako súčasť dvora/záhrady, možno ho predať so zohľadnením 
tejto skutočnosti, teda podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, 
čo je prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa, a to za cenu najmenej vo výške 
všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, s pripočítanými nákladmi súvisiacimi 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

 

 

Žiadaný 
pozemok 
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Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 32/2019 vyhotoveného 1. 

7. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 949,00 €.  
V návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom 

vlastníctva nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 
 

Návrh na uznesenie je uvedený na nasledujúcej strane. 
 

Mlynky 

Lokalizácia predmetných 
nehnuteľností 

Pozemky v podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľa 

 

Žiadaný pozemok 

Rodinný dom 
žiadateľa 

Železničná trať 
Margecany – Banská Bystrica 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Dobšiná 

Rakovec 

Ohraničenie dvora 
 

Smer pohľadu 
na snímke 
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Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová 
Ves,  o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného 
v LV 1122, k. ú. Mlynky 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  pozemku podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to par. č. 
KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky , do 
výlučného vlastníctva PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 1 046,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje 
dlhodobé užívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 
29, k. ú. Mlynky,  

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja pozemku predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
      T: 20. 12. 2019                                   Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 

 
3. Darina Masloviaková, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves   

Žiadateľka je podľa výpisu z LV 6 výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. území 
Mlynky,  a to pozemkov parc. č. KN-C 829 (záhrada) s výmerou 306 m2 a KN-C 830 (zast. 
pl.) s výmerou 61 m2 a domu súp. č. 64 postaveného na tomto pozemku.  

Žiadateľka doručila mestu žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 50/2019 
(číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.) s výmerou 40 m2 – diel 2 a KN-C 
834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len „predmetné pozemky“), z parcely parc. 
č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie Mlynky, s odôvodním, že predmetné 
pozemky využíva ako jediný možný prístup k svojim nehnuteľnostiam.  

Predmetné pozemky však zabezpečujú aj jediný možný prístup k susedným 
nehnuteľnostiam (parc. č. KN-C 832/3 (zast. pl.) s výmerou 696 m2, KN-C 831 (zast. pl.) 
s výmerou 157 m2 a dom súp. č. 63 postavený na tomto pozemku), ktorých podielovými 
spoluvlastníkmi sú Danica Němcová, Ľubomír Mráz a Milan Mráz každý v podiele po 1/3, 
preto nie je možné realizovať predaj len v prospech žiadateľky.  

Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 40/2019 vyhotoveným 
dňa 24. 08. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 988,20 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (227,00 € - odmena za 
vyhotovenie geometrického plánu, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku,  
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) sa premietnu do ceny 
predmetných pozemkov ako súvisiaci náklad, pričom kupujúci ich budú znášať v objemoch 
daných spoluvlastníckymi podielmi. 

Vzhľadom na to, že predmetné pozemky žiadateľka aj spoluvlastníci susedných 
nehnuteľností dlhodobo udržiavajú a využívajú ako jediný možný prístup k  nehnuteľnostiam 
vo svojom vlastníctve, odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedené skutočnosti 
prihliada ť (brať na to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  
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Žiadané pozemky 

Susedné nehnuteľnosti 

Nehnuteľnosti žiadateľky 

Podľa geometrického plánu č. 50/2019 

Smer pohľadu 
na snímke 

Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie 
Mlynky, ktorú spolu s podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností udržiavajú 
a využívajú ako jediný možný prístup k svojim nehnuteľnostiam,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  
geometrickým plánom č. 50/2019 (číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.) 
s výmerou 40 m2 – diel 2 a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len 
„predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. 
územie Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení do podielového spoluvlastníctva: 
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2, 

za kúpnu cenu 656,53 €, 
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za 

kúpnu cenu 218,85 €, 
- Milana Mráza,  053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €, 
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za 

kúpnu cenu 218,85 €, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné 
pozemky žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve,  

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 20. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 

Predmetné pozemky 

Smer Havrania 
dolina 

Prostredný Hámor 

Kat. územie Mlynky 
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4. Emil Smorada, Eva Smoradová, Trieda 1. mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 1047 (orná 

pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec. 
Ide o pozemok dlhodobo využívaný ako dvor a záhrada pri  rodinnom dome súp. č. 

68, postaveného na pozemku par. č. KN-C 1026/3 (zast. pl.), pričom obe tieto nehnuteľností 
sú v spoluvlastníctve žiadateľov. 

Ako je vidieť z pripojenej „grafiky“, priľahlý pozemok (okolo žiadaného pozemku) patrí 
obci Hnilec. Na základe tejto skutočnosti bolo MsÚ k žiadosti vyžiadané stanovisko obce 
Hnilec. Podľa písomného vyjadrenia starostu obce, s najväčšou pravdepodobnosťou 
predmetný pozemok obec taktiež odpredá Smoradovcom. 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok funkčne spojený s vyššie citovanou stavbou, 
dlhodobo využívaný v súvislosti s užívaním predmetného rodinného domu, odporúčame 
pri posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa predaj 
predmetného pozemku môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení.  

 

 
 
 
Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 47/2019 vyhotoveným 17. 09. 2019 

Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 499,10 €. K citovanej cene sú v navrhovanom 
uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého 
posudku). 

 
 Návrh na uznesenie je uvedený na nasledujúcej strane. 

Žiadaný 
pozemok 

RD 
žiadateľov 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, 
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, 
2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  pozemku par. č. 
KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku v súvislosti s užívaním rodinného 
domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec,  
3. ukladá:  

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b. následne návrh predaja pozemku predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

      T: 20. 12. 2019                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

Cesta  
SNV - Rožňava 

Pozemok obce Hnilec 

Hnilec 

Žiadaný pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Neznuteľnosti 
žiadateľov 

 

Obecný úrad Hnilec 
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Pozemky v Novoveskej Hute: 
 
5.  Ing. Ivan Šmelko, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Žiadateľ je synom vlastníkov rodinného domu, súp. č. 9036, v Novoveskej Hute, 
a pozemku par. č. KN-C 8787/2, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom tento dom nemá vlastnícky 
usporiadané pozemky tvoriace jeho dvor.  

Na základe toho, so súhlasom svojich rodičov, žiada mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie geometrickým plánom č. 35/2019, úradne overeným Okresným úradom 
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019 pod č. 305/19 novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 (diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. 
pl.) s výmerou 134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), 
KN-C 8385/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 
(diel 3, 7, 11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda) 
s výmerou 219 m2 (diel 1) – celkom 1 609 m2, z pozemkov par. č. KN-C 8385/1, KN-E 
55796, KN-E 55798, KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemky funkčne spojené s vyššie citovanou stavbou, 
dlhodobo boli užívané v súvislosti s užívaním predmetného rodinného domu, 
odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa predaj 
predmetných pozemkov môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona č. 138/1991 Zb. zák. o majetku obcí v platnom znení.  

 

Cesta  
SNV - Rožňava 

Lesy mesta Spišská 
Nová Ves 

Novoveská Huta 

Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Rodinný dom súp. 
č. 9036 

 
Sadrovcová ulica 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve 

žiadateľových rodičov 
(hospodárska budova) 
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Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 37/2019 vyhotoveným 14. 8. 
2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 28 845,00 €. K citovanej cene sú 
v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
(66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 75,19 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku). 
 

 
 

 
 

Príslušné 
stavby 

Žiadané 
pozemky 

Príslušný 
rodinný dom  

Žiadaný pozemok 
(záhrada) 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – 
Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti s užívaním 
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 35/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, 
katastrálny odbor,  dňa 18. 6. 2019 pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č. 
KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 (diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou 
134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3 
(zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7, 
11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda) 
s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par. č. KN-C 8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798, 
KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Ing. 
Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, za kúpnu 
cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé 

Žiadané pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Hospodárske stavby 
patriace k RD 

Rodinný dom  
súp. č. 9036 
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užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojených s užívaním 
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves,  

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja pozemkov predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
      T: 20. 12. 2019                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
6. Marek Želinský, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je podľa výpisu z LV 11803 výlučným vlastníkom pozemkov v kat. území 
Spišská Nová Ves, časť Novoveská Huta, a to parc. č. KN-C 8608, KN-C 8609, KN-C 8610, 
KN-C 8612, KN-C 8613, KN-C 8614 a podľa LV 4789 rod. domu súp. č. 9255. Tento 
rodinný dom je postavený na mestskom pozemku parc. č. KN-C 8621, preto vlastník 
domu, Marek Želinský, doručil mestu žiadosť o jeho odkúpenie. Predmetom žiadosti je aj 
odkúpenie priľahlého pozemku parc. č. KN-C 8622. VŠETKY OSTATNÉ okolité 
pozemky sú už vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá výhrady k predaju žiadaných pozemkov. 

Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 46/2019 vyhotoveným 
dňa 16. 09. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 

parc. č. KN-C 8621  -  12 638,04 €, 
parc. č. KN-C 8622  -    4 230,16 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 55,89 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) sa 
premietnu do ceny pozemkov ako súvisiaci náklad. 

 

 
 

Novoveská Huta 

Pozemky žiadateľa 

Pozemok pod 
stavbou žiadateľa 

Žiadaná záhrada 

Tichá ul. 

Horská ul. 
 

Smer pohľadu 
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Vzhľadom na to, že pozemok parc. č. KN-C 8621 (zast. pl.) s výmerou 723 m2, 
zapísaný v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, je zastavaný rodinným domom žiadateľa, 
možno uplatniť zákonnú výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. 
predaj pozemku priamo vlastníkovi citovanej stavby. 
 

RD 
žiadateľa 

Žiadaný 
pozemok 
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Vzhľadom na to, že pozemok parc. č. KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 m2 
zapísaný v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, priamo susedí s rod. domom žiadateľa 
a časť jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu, užívaný bol ako celok 
nehnuteľností s rodinným domom, odporúčame na uvedené skutočnosti prihliadať 
(brať na to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať podstatu žiadosti, na 
základe čoho o celom obsahu žiadosti je potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými 
uzneseniami: 

 
a) POZEMOK POD STAVBOU:  
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8621 zastavaného rodinným domom  
žiadateľa v kat. území Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 
8621 (zast. pl.) s výmerou 723 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do 
výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 12 638,04 € a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,  

3. ukladá:  
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

 

 

Žiadaný pozemok 
parc. č. KN-C 8622 

(záhrada) 
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b) ZÁHRADA:   
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová 
Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku 
parc. č. KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení do výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti 
nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod. 
domom žiadateľa a časť jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu, 
užívaný bol ako celok nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu 
tvaru a situovaniu nevyužiteľný,   

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 20. 12. 2019     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

7.  Jaroslav Zajac a manž. Jana Zajacová, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31 Novoveská 
Huta, Spišská Nová Ves 

Jaroslav Zajac s manž. sú podľa LV 10934 bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku 
KN-E 77463/1 (TTP) s výmerou 349 m2, kat. územie Spišská Nová Ves. Na časti tohto 
pozemku sa nachádza prístupová cesta k blízkym nehnuteľnostiam. Ide o geometrickým 
plánom č. 36/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného 
overenia 281/19) novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 
(diel 2), KN-C 8159/3 (TTP) s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 
9 m2 (diel 4) z parcely KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves.   

Manželia navrhujú mestu Spišská Nová Ves tieto novovytvorené pozemky pod 
cestou zameniť za tým istým geometrickým plánom novovytvorený pozemok parc. č. KN-
C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý navrhovatelia dlhodobo užívajú ako dvor 
pri svojom rodinnom dome. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k navrhovanej zámene pozemkov s podmienkou, že v prípade 
ak vlastník pozemku Jaroslav Zajac s manž. požiada o oplotenie svojho pozemku pri miestnej 
obslužnej komunikácii je potrebné ponechať 1 m široký pás z dôvodu možnosti jej využitia 
ako prístupovej komunikácie pre požiarne a špeciálne vozidlá. 

Riešenie vlastníckych vzťahov k tejto komunikácii je dlhodobou požiadavkou 
Mestského výboru Novoveskej Huty. 
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Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom 

Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 38/2019 vyhotoveným 
dňa 16. 08. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C 8160/2, KN-C 8159/3, KN-C 8160/3 – 3 545,10 €, 
- parc. č. KN-C 8162/6 – 3 190,20 €.  

Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je úplne 
rovnaká, ide o zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (354,90 €) v prospech 
navrhovateľov zámeny. 

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (35,77 € - náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) 
uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.  

Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok užívaný ako 
prístupová komunikácia, odporúčame pri posudzovaní tohto návrhu zámeny na uvedenú 
skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný zreteľ). Navrhujeme teda, aby sa navrhovaná 
zámena pozemkov posudzovala podľa § 9a ods. 8 písm. e (zámena nehnuteľností 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053 
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská 
Huta,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY  geometrickým 
plánom č. 36/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného 
overenia 281/19) novovytvorených pozemkov, a to:  
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP) 

s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely 
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného 
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová 
Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká 
cesta 9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves s finančným doplatkom 
304,02 €, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská 
Nová Ves získa do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia,  

3. ukladá:  
c) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
d) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 20. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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8. Daša Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza   
Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v Novoveskej Hute, a to podľa 

výpisu z LV 10933 pozemkov parc. č. KN-E 55848/4 (zast. pl.) s výmerou 37 m2 a KN-E 
77463/4 (zast. pl.) s výmerou 278 m2 a podľa LV 3401 rodinného domu súp. č. 9065 a 
pozemku parc. č. KN-C 8165 (záhrada) s výmerou 342 m2.  

Vzhľadom na to, že pozemky za uvedeným rodinným domom sú dlhodobo udržiavané, 
užívané a sčasti zastavané stavbou prislúchajúcou k rodinnému domu, žiadateľka doručila 
mestu SNV žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 37/2019 (číslo úradného overenia 
272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov 
parc. č. KN-C 8164/4 (zast. pl.) s výmerou 35 m2 – diel 4 a KN-C 8164/5 (zast. pl.) 
s výmerou 30 m2 – diel 5 (ďalej len „predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-E 55842, 
zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá pripomienky k predaju predmetných pozemkov. 

Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 43/2019 vyhotoveným 
dňa 09. 09. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 063,40 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) sa 
premietnu do ceny pozemkov ako súvisiaci náklad. 

Pozemok parc. č. KN-C 8164/4 je zastavaný stavbou žiadateľky a pozemok parc. č. 
KN-C 8164/5 tvorí dvor  rodinného domu žiadateľky, ktorý využitím tvorí s ním užívaný 
celok. Na základe uvedeného možno na predaj pozemku pod stavbou uplatniť zákonnú 
výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. predaj predmetnej parcely 
vykonať priamo vlastníčke citovaných stavieb. V prípade dvora môže MsZ prihliadať na 
skutočnosť, že ide o pozemok tvoriaci s domom užívaný celok nehnuteľností. 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať podstatu žiadosti, na 
základe čoho o celom obsahu žiadosti je potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými 
uzneseniami: 
 
a) POZEMOK POD STAVBOU:  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č. 
37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8164/4 (zast. pl.) s výmerou 35 m2 – 
diel 4, z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová 
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za 
kúpnu cenu 572,60 € a s úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom 
vlastníctva tohto pozemku, 

3. ukladá:  
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * 

 
 

b) DVOR:  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  
geometrickým plánom č. 37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou 
30 m2 – diel 5 z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, do výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 
Prievidza, za kúpnu cenu 490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý tvorí dvor rodinného domu žiadateľky 
a je žiadateľkou dlhodobo užívaný a udržiavaný, 

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

T: 20. 12. 2019     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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9.  Cyril Jackovič, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je podľa výpisu z LV 1433 výlučným vlastníkom rod. domu súp. č. 9076 

v Novoveskej Hute. 
Vzhľadom na to, že pozemok pod domom a v jeho blízkosti dlhodobo užíva a udržiava, 

no nemá ich majetkovoprávne usporiadané, doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o ich 
odkúpenie. 

Ide o pozemky: 
- parc. č. KN-C 4858/3 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (zastavaný rodinným domom), 

zapísaná v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves,  
- parc. č. KN-C 8457 (záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaná v LV 1,  

ktoré žiadateľ dlhodobo užíva spolu so stavbami vo svojom vlastníctve.  
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania súhlasí s predajom žiadaných pozemkov. 
Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 44/2019 vyhotoveným 

dňa 10. 09. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 
parc. č. KN-C 8458/3  -  2 436,12 €, 
parc. č. KN-C    8457  -     458,08 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 49,72 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) sa 
premietnu do ceny pozemkov ako súvisiaci náklad.  

Pozemok parc. č. KN-C 4858/3 je zastavaný rodinným domom žiadateľa, na základe 
čoho možno uplatniť zákonnú výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. b), t. 
j. predaj pozemku vykonať priamo vlastníkovi citovanej stavby. 

Vzhľadom na to, že pozemok parc. č. KN-C 8457 tvorí ďalšiu časť dvora rodinného 
domu žiadateľa, odporúčame na uvedenú skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný zreteľ), 
teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) 
zákona o majetku obcí v platnom znení.  
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať podstatu žiadosti, na 

základe čoho o celom obsahu žiadosti je potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými 
uzneseniami: 

 
a) POZEMOK POD STAVBOU:  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 4858/3 zastavaného stavbou 
(rodinným domom) žiadateľa, kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 
4858/3 (zast. pl.) s výmerou 134 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, 

Novoveská Huta 

Kostol 

Umiestnenie 
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Spišská Nová Ves za celkovú kúpnu cenu 2 436,12 € a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,  

3. ukladá:  
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
 

 
 

b) ZÁHRADA (DVOR):   
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová 
Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  pozemku 
parc. č. KN-C 8457 (záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení do výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská 
Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu 
pri svojom rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný, 

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

T: 20. 12. 2019     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
10. Cyril Baron a manž. Anna Baronová, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves 

Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v Novoveskej Hute, 
a to podľa výpisu z LV 11090 pozemkov parc. č. KN-E 77362 (zast. pl.) s výmerou 820 m2 
a KN-E 77363 (zast. pl.) s výmerou 481 m2 a podľa LV 2012 rodinného domu súp. č. 9133 
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8475. Vzhľadom na to, že prístup k týmto 
nehnuteľnostiam majú cez pozemok vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, požiadali 
o jeho odkúpenie. Mestu SNV doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 
2019025 (číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 
51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 (záhrada) s výmerou 616 m2 
(ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. 
územie Spišská Nová Ves. Tento pozemok je žiadateľmi dlhodobo užívaný aj ako 
záhrada. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania súhlasí s predajom predmetného pozemku. 
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Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 34/2019 

vyhotoveným dňa 18. 07. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves je 9 955,00 €.  
V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
predmetného pozemku: 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 227,00 
€ - odmena za vyhotovenie GP, 44,65 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok žiadatelia dlhodobo udržiavajú a využívajú 
ako prístup k nehnuteľnostiam vo svojom vlastníctve a záhradu, odporúčame pri posudzovaní 
tejto žiadosti na uvedené skutočnosti prihliadať (brať na to osobitný zreteľ), teda 
postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona 
o majetku obcí v platnom znení.  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477, 
zapísaného v LV 1, k. ú. Sp. N. Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  
geometrickým plánom č. 2019025 (číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing. 
Michalom Nagyom, IČO 51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 
(záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž. 
Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu 
cenu 10 292,65 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že 
predmetný pozemok slúži ako jediný možný prístup k  nehnuteľnostiam v ich 
vlastníctve,  

Dom  
vo vlastníctve 

žiadateľov 
Žiadaný 
pozemok 
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3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie MsZ. 

T: 20. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
11.  Zuzana Petrovičová, Topoľová 9/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľka, ako výlučná vlastníčka pozemku v Novoveskej Hute, a to parc. č. KN-C 
8557 (TTP) a na ňom rozostavaného rodinného domu požiadala mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie geometrickým plánom č. 32/2019 (číslo úradného overenia G1-251/19, 
vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-
C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 (diel 1 a 2) a KN-C 8543/2 (TTP) s výmerou 315 m2 
z pozemkov KN-E 56007/3 a KN-E 56009 zapísaných v LV 4342 a z pozemku KN-C 8543 
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Podľa žiadateľky, novovytvorený pozemok KN-C 8543/2, ktorý je vlhký a tvorí 
svah (je vytvorený nesúdržným materiálom z niekdajšej banskej činnosti) nad jej 
rozostavaným rod. domom, preto ho plánuje odvodniť, rekultivovať a urobiť potrebné 
opatrenia, ktoré zabránia jeho postupnému zosúvaniu na priľahlý pozemok a jej 
rozostavaný dom. 

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 8559 žiadateľka plánuje využívať ako 
záhradu pri svojom zatiaľ rozostavanom rodinnom dome.  

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku:  
- predaj parc. č. KN-C 8543/2 (v grafike vyznačený červene) neodporúča z dôvodu, že 

žiadaný pozemok je súčasťou ucelenej plochy mestských pozemkov, ktoré bude možné 
v budúcnosti využiť na stavebné účely (s ohľadom na túto skutočnosť je návrh uznesenia pre 
tento pozemok vypracovaný v zamietavej formulácii),  

- k predaju parc. č. KN-C 8559 nemá námietky. 
Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 29/2019 vyhotoveným 

dňa 12. 06. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 
parc. č. KN-C 8543/2  .....  4 306,05 €, 
parc. č. KN-C    8559  .....  2 307,15 €. 
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Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností, 38,31 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku 
a 227,00 € - odmena za vyhotovenie geometrického plánu) sa premietnu do ceny pozemkov 
ako súvisiaci náklad. 

 
Ak MsZ prejaví vôľu predať pozemok parc. č. KN-C 8559, v súlade so znením 

zákona o majetku obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej 
verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení), nakoľko 
žiadateľka k predmetnému pozemku nemá žiadne právo prednostného prevodu.  
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Zuzany Petrovičovej, Topoľová 9/12, 052 01 Spišská Nová Ves, o 
odkúpenie časti pozemku mesta parc. č. KN-C 8543 zapísaného v LV 1 a častí pozemkov 
parc. č. KN-E 56007/3 a KN-E 56009 zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová 
Ves, 

2. neschvaľuje: 
predaj geometrickým plánom č. 32/2019 (číslo úradného overenia G1-251/19, vyhotovený 
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8543/2 
(TTP) s výmerou 315 m2 z pozemku KN-C 8543 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská 
Nová Ves,  

3. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č. 32/2019 
(číslo úradného overenia G1-251/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 (diel 1 a 2) 
z pozemkov KN-E 56007/3 a KN-E 56009 zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská 
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných 
podmienok, s celkovou cenou aspoň 2 700,00 €, 

4. ukladá:  
a. žiadateľku písomne informovať o neschválení predaja pozemku parc. č. KN-C 8543/2,  
b. zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku parc. č. KN-C 8559 podľa tohto 

uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až 
§ 288 Obchodného  zákonníka v platnom znení. 
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * *  

Stavba 
žiadateľky 

KN-C 8559 
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Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

prejavený záujem o prevod častí pozemkov mesta parc. č. KN-E 56007/3 a KN-E 56009 
zapísaných v LV 4342 v kat. územie Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 32/2019 (číslo 
úradného overenia G1-251/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 – diel 1 a 2 
(ďalej len „predmetný pozemok“) z pozemkov KN-E 56007/3 a KN-E 56009 zapísaných 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 2 700,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume     
2 700,00 €, alebo ju presiahne,  

• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky 
eur, 

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 300,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, 

• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
• víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník 

OVS, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou 
predmetného pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv 
s rovnakou najvyššou kúpnou cenou, dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia 
ostatných, aj formálnych súťažných podmienok, 

• nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude len ten subjekt, ktorý vo 
vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky 
po dátume splatnosti, 

• návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy 
výlučne v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, 
doručených v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne 
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,  

• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú 
prekládku inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) kupujúci si 
zabezpečí na vlastné náklady,  

• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 
zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
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• ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si 
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
zloženej účastníckej zábezpeky, 

• účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom prípadné následné jeho 
zmeny, opravy alebo doplnky sú vylúčené, 

• otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 
návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 
uvedú „odosielateľa“ (podávateľa) súťažnej ponuky (meno, adresu, príp. tel. číslo 
účastníka OVS), 

• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 
dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 

• mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS zrušiť, 
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na 
predkladanie súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS, 

• súťažiaci sa OVS zúčastňujú výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 26. 09. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 

POZEMKY VO FER ČEKOVCIACH:  
 
12. Ľubomír Podvojský a manž. Lesanka Podvojská, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 
Smižany 

V rámci rokovania MsZ dňa 13. 06. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti manželov Podvojských o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Ferčekovce. 
Žiadatelia tu sú podľa výpisu z LV 7063 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, 
a to pozemkov parc. č. KN-C 7912/1, KN-C 7912/2, KN-C 7913, KN-C 7914, KN-C 9157/3, 
KN-C 9157/4 a rodinného domu súp. č. 1867 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 
7912/2. 

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 
7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 
(číslo úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 (diel 1 a 2) a KN-
C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 
1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves. 

Žiadané pozemky parc. č. KN-C 7916/13 a KN-C 7916/17 žiadatelia využívajú výlučne 
ako prístup k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, a vzhľadom na to, že tvoria jedinú 
prístupovú cestu, ktorá je ukončená hranicou pozemku vo vlastníctve suseda, sú pre mesto 
nevyužiteľné. Pozemok parc. č. KN-C 7911/2  žiadatelia plánujú pričleniť k pozemkom v ich 
vlastníctve, zväčšiť tým plochu dvora a pozemok udržiavať. Pre mesto je tento pozemok 
vzhľadom na jeho tvar, veľkosť a situovanie nevyužiteľný.  

 
Hodnota žiadaných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 23/2019 vyhotoveného 

25. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 5 478,40 € (v 
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návrhu uznesenia sú k nej pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
nehnuteľností, a to 227,00 € - vyhotovenie geometrického plánu, 66,00 € - správny poplatok 
za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - vyhotovenie znaleckého posudku). 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 85/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer predaja predmetných pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľov. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 09. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetných pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní 
pred rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 
Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 

K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
 

 

 
 
Návrh na uznesenie je uvedený na str. č. 38 tohto dokumentu. 

Nitrianska 

Ferčekovce 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Dunajská 

Trnavská ul. 

Predná Huta 

Tatranská 
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Nehnuteľnosti žiadateľov 

Žiadané nehnuteľnosti 

Podľa geometrického plánu č. 19/2019 

Holubnica 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o:  
- žiadosti Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 

11 Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 
zapísaného v LV 1 a časti pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a časti 
pozemkov KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves,  

- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou  väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 7916/13 
(zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 (číslo 
úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 (diel 1 a 2) 
a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 
zapísaného v LV 1 a z pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 
4342, k. ú. Sp. N. Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. 
znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Podvojského a manž. 
Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, za kúpnu cenu 5 803,28 €, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemky, 
ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľné, pričom žiadateľmi 
sú využívané ako súčasť dvora a prístupový priestor k ich nehnuteľnostiam,   

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  

      T: 31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

Žiadaný pozemok 
(t. č. tvorí záver 

slepej cesty) 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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13. Mária Horbaľová, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves 

Ing. Marián Bubeník a manž. Ing. Mária Bubeníková, Dunajská 2764/20, 052 01 
Spišská Nová Ves 

MsZ dňa 13. 06. 2019 prerokovalo materiál týkajúci sa žiadosti Márie Horbaľovej 
a manželov Bubeníkovcov o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Ferčekovce.  

Mária Horbaľová je podľa LV 4392 výlučnou vlastníčkou pozemku parc. č. KN-C 
7678/102 a rodinného domu súp. č. 2751 na ňom postavenom a Ing. Marián Bubeník s manž. 
podľa LV 4373 bezpodielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností, a to pozemkov 
parc. č. KN-C 9696/11 a KN-C 7678/101 a rodinného domu súp. č. 2764 na ňom postavenom. 

Medzi nehnuteľnosťami žiadateľov sa nachádza časť mestského pozemku parc. č. 
KN-C 7678/91 zapísaný v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, so šírkou necelých päť 
metrov, ktorý spoločne užívajú. Spomenutí žiadatelia požiadali mesto SNV o odkúpenie 
tejto časti pozemku, a to geometrickým plánom č. 18/2019 (číslo úradného overenia 61-
167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 v prospech Márie Horbaľovej a parc. č. KN-
C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 v prospech Mariána Bubeníka s manž.  

Uvedení žiadatelia dlhodobo užívajú aj časti mestského pozemku parc. č. KN-C 
9696/59 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, ako súčasti svojich záhrad, 
žiadajú aj o odkúpenie geometrickým plánom č. 18/2019 (číslo úradného overenia 61-167/19, 
vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 
9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2 v prospech Márie Horbaľovej a parc. č. KN-C 9696/96 
(TTP) s výmerou 44 m2 v prospech Mariána Bubeníka s manž. 

Nepredpokladá sa, že by uvedené pozemky mesto využilo pre svoje potreby. 
Žiadatelia chcú predmetnými pozemkami zväčšiť rozlohu svojich dvorov a záhrad.   

Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 22/2019 vyhotoveným 
dňa 23. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 

parc. č. KN-C 7678/220 ..... 1 634,80 €, 
parc. č. KN-C 7678/221 ..... 1 805,60 €, 
parc. č. KN-C 9696/96   .....    993,96 €, 
parc. č. KN-C 9696/97   ..... 2 823,75 € (celkom 7 258,11 €). 

V návrhoch uznesení sú k týmto sumám pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností, a to pomerná časť odmeny za vyhotovenie geometrického plánu, 
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a pomerná časť odmeny za 
vyhotovenie znaleckého posudku. 

 
MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 86/2019, ktorým jednomyseľne  

schválilo zámer predaja predmetných pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech 
žiadateľov. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 09. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetných pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní 
pred rokovaním MsZ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 
Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 

K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE. 
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žiadateľov 



MsZ, 26. 9. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

41 
 

 
 

 

Podľa geometrického plánu č. 18/2019 

Nehnuteľnosti  
Bubeníkovcov 
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Márie Horbaľovej 

Pozemky žiadané 
Bubeníkovcami 

Pozemky žiadané  
Máriou Horbaľovou 

JV časť 
žiadaných 
pozemkov 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o:  
- žiadosti Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves a žiadosti Ing. 

Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie častí pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská 
Nová Ves, miestna časť Ferčekovce,  

- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 18/2019 
(číslo úradného overenia 61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení: 
• parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 

125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 863,38 €,  

• parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou 
44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána 
Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 2 788,48 €,  

pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky boli 
dlhodobo udržiavané a užívané žiadateľmi, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti 
a situovaniu mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a preto ich považuje za 
prebytočné,  

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  

      T: 31. 3. 2020                                 Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
14.  STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO 36 
658 677 

V mestskej časti Ferčekovce – Predná Huta je plánovaná stavba s názvom „IBV 
Predná Huta“. Ide o výstavbu rodinných domov a k nim príslušného technického vybavenia. 

Vzhľadom na to, že dané územie je časťou vlastníkov nehnuteľností 
„Drobnochovateľskej osady Ferčekovce“ využívané na prístup/prechod k autobusovej 
zastávke, je potrebné, aby mesto SNV pre daný účel nadobudlo do vlastníctva pozemky 
od ich terajších vlastníkov – STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. a Peter Fekete, Hviezdoslavova 
466/32, 052 01 Spišská Nová ves. MsZ danú problematiku už riešilo 19. 04. 2018 s tým, že 
uznesením č. 469/2018 bolo schválené odkúpenie geometrickým plánom č. 21/2018 
(vyhotovený spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov 
parc. č. KN-C 7949/81 (ost. pl.) s výmerou 88 m2, KN-C 7949/82 (TTP) s výmerou 4 m2 a 
KN-C 7949/84 (TTP) s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Petra Feketeho st. a 
Petra Feketeho ml., obaja Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves. Vzhľadom na 
zmenu zámerov vlastníka pozemkov k uzavretiu KZ podľa uvedeného uznesenia 
nedošlo. 
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V súčasnosti je potrebné vlastnícke vzťahy vyriešiť podľa aktuálneho stavu 
vlastníctva pozemkov v danej časti mesta. Pokiaľ ide o chodník k ceste SNV - Novoveská 
Huta, ide o geometrickým plánom č. 2019027 (vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 
51910853, číslo úradného overenia 296/19) novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 7949/89 
(TTP) s výmerou 98 m2 a KN-C 7949/90 (TTP) s výmerou 3 m2, z parciel KN-C 7949/6 
a KN-C 7949/35, kat. územie Spišská Nová Ves  

Spoločnosť STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. ponúka novovytvorený pozemok parc. č. 
KN-C 7949/89 („chodník“)  na zámenu za tým istým geometrickým plánom, novovytvorený 
pozemok parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorým by scelil pozemky vo 
svojom vlastníctve. 

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/90 (3 m2) navrhujeme odkúpiť od 
terajšieho vlastníka - Petra Feketeho, Hviezdoslavova 466/32, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k navrhovanému majetkovoprávnemu usporiadaniu 
pozemkov. 

 
Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu a odkúpenie boli ohodnotené Ing. 

Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, znaleckým posudkom č. 31/2019 
vyhotoveným dňa 01. 07. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C   7958/5   – 7 221,50 €, 
- parc. č. KN-C 7949/89   – 2 523,50 €, 
- parc. č. KN-C 7949/90   –      77,25 €. 

Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide o zámenu 
nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (4 698,00 €) v prospech mesta SNV. 

 

 
 
 

 

Územie pre „IBV Predná Huta“  

„Chodník“ 

Pozemok 
na zámenu 



MsZ, 26. 9. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

44 
 

  
 

 

Ferčekovce 

Pozemok pre  
mesto SNV 

Smer Novoveská 
Huta 

Pozemky spoločnosti 
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. 

Smer SNV 

Pozemok pre 
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. 

Podľa geometrického plánu č. 2019027 

Pozemky P. Feketeho ml., 
spoločníka STAVCENTRUM 

SPIŠ s. r. o. 

Pozemok pre 
STAVCENTRUM 

SPIŠ s. r. o. 
 

Pozemky spoločnosti 
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. 
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Náklady spojené s realizáciou majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností (227,00 
€ - náklady za vypracovanie geometrického plánu, 35,50 € - náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) uhradia budúce 
zmluvné strany pomernou časťou.  

 
Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok, 
ktorým pre vlastníkov nehnuteľností „Drobnochovateľskej osady Ferčekovce“ 
zabezpečí prístup/prechod k autobusovej zastávke a žiadaný pozemok je pre svoj tvar 
a umiestnenie mestom nevyužiteľný, odporúčame pri posudzovaní tohto návrhu zámeny 
na uvedené skutočnosti prihliadať (brať na to osobitný zreteľ). Navrhujeme teda, aby sa 
navrhovaná zámena pozemkov posudzovala podľa § 9a ods. 8 písm. e (zámena 
nehnuteľností z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie:  

informáciu navrhovanej zámene pozemkov a odkúpení pozemku mestom SNV v kat. 
území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce – Predná Huta,  

2. ruší: 
platnosť uznesenia č. 469/2018 z 19. 04. 2018, 

3. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER majetkovoprávneho 
usporiadania vlastníctva pozemkov formou ZÁMENY  geometrickým plánom č. 2019027 
(vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19) 
novovytvorených POZEMKOV , a to:  
- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KN-

C 7949/6, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská 
Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného 
vlastníctva STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o. Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová 
Ves, IČO 36 658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Spišská Nová Ves, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves 
získa do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod 
k autobusovej zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C 
7958/5 je pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný, 

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi, 
T: 20. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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POZEMKY V OSTATNEJ ČASTI MESTA:  
 
15.  Peter Branderský, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany 

Peter Branderský je podľa LV 9307 výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 
4343 (orná pôda) s výmerou 2280 m2 a KN-E 4346 (orná pôda) s výmerou 1996 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves v oblasti za novým cintorínom, resp. bývalou škôlkou 
okrasných drevín (ŠOD). Na častiach týchto pozemkov sa nachádza komunikácia. Ide o 
geometrickým plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo 
úradného overenia 280/19) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 9483/14 (zast. pl.) 
s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E 4346, kat. územie Sp. Nová Ves.   

Peter Branderský navrhuje tento novovytvorený pozemok pod cestou mestu Spišská 
Nová Ves na zámenu za tým istým geometrickým plánom, novovytvorený pozemok parc. č. 
KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2), čo je niekdajšia cestná komunikácia - 
z parcely parc. č. KN-E 54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorým 
by navrhovateľ scelil pozemky vo svojom vlastníctve. Uvedený pozemok mesta sa 
nachádza v neoficiálnej záhradkárskej osade, ktorá nemá upravené vlastnícke vzťahy 
k pozemkom a terajší spôsob ich užívania vylučuje možnosť reálne využívať citovaný 
pozemok mesta. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k navrhovanej zámene pozemkov. 

 
 

Umiestnenie pozemkov 
navrhovaných  

na zámenu 

Nový cintorín 

Správa katastra 

Markušovská cesta 

Cintorínska ul. 

Bývalá 
ŠOD 
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Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, znaleckým posudkom č. 35/2019 vyhotoveným dňa 
25. 07. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C 9483/14 – 7 942,99 €, 
- parc. č. KN-C 9418/6 (mesto)  – 2 921,34 €.  

Pozemok 
ponúkaný  

p. Branderskému 

Nehnuteľnosti 
navrhovateľa 

Podľa geometrického plánu č. 31/2019 

Pozemok ponúkaný mestu 
SNV 

Pohľad  
na predmetné územie 

Predmetná cesta 
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Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide o zámenu 
nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (5 021,65 €) v prospech navrhovateľa zámeny. 

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (327,00 € - náklady za 
vypracovanie geometrického plánu, 44,93 € - náklady na vypracovanie znaleckého posudku 
a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) spoločne uhradia obidve budúce 
zmluvné strany.  

Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok 
pod komunikáciou, pričom časť hodnoty pozemku splatí svojim nevyužiteľným 
pozemkom, odporúčame pri posudzovaní tohto návrhu zámeny na uvedené skutočnosti 
prihliada ť (brať na to osobitný zreteľ). Navrhujeme teda, aby sa navrhovaná zámena 
pozemkov posudzovala podľa § 9a ods. 8 písm. e (zámena nehnuteľností z dôvodu osobitného 
zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej 
zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY  geometrickým 
plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného 
overenia 280/19) novovytvorených POZEMKOV , a to:  
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E 

4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva 
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
329614,  

- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E 
54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného 
vlastníctva Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany s finančným 
doplatkom 5 021,65 €, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves získa 
do vlastníctva pozemok pod komunikáciou a Peter Branderský scelí pozemky vo svojom 
výlučnom vlastníctve, 

3. ukladá:  
a.) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b.) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 20. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 
16. Bc. Peter Solák, Banícka 1487/15, 052 01 Sp. Nová Ves 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom budovy - garáže súp. č. 5597 (za „Panorámou“), 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2424 (zast. pl.) s výmerou 19 m2,  kat. územie Spišská 
Nová Ves. 

 



MsZ, 26. 9. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

49 
 

 
 

 
 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadateľ chce 
mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanej garáži, požiadal o jeho odkúpenie. 
Vzhľadom na to, že pozemok je zastavaný, pre mesto je nevyužiteľný. 

Metropol 

LIDL 

Predmetný 
pozemok 

Starosaská ul. 

Hornád 

Medza 

Predmetná 
garáž 
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Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 41/2019, 
vypracovaným 28. 08. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
771,21  €. 

 Odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako hodnota vypočítaná 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemku (31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € - 
správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

Keďže žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, na 
predaj pozemku sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 
9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech vlastníka stavby na 
ňom postavenej.  
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, o 
odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 2424 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 2424 
(zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva  
Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
869,09 €,  

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

      T: 31. 3. 2020                                        Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

17. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, IČO 31731244 
Žiadateľ, ako vlastník pozemkov v oblasti Slnečného námestia v Spišskej Novej Vsi, je 

majiteľom stavebného dvora, pričom využíva aj časť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta. Jestvujúci stav chce vyriešiť odkúpením týchto pozemkov. 

Na základe uvedeného žiada mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým 
plánom č. 42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 
odbor, dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 m2  (diel 
2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C 2379/14, KN-C 
2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1, KN-E 52490/2, KN-E 
52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetné pozemky“). 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemky dlhodobo užívané ako stavebný dvor, 
odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa predaj 
predmetných pozemkov môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení.  

Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 33/2019 vyhotoveným 4. 7. 
2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 13 207,00 €. K citovanej cene sú 
v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
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(66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 40,55 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku). 

 

 
 

 
 

Slnečné nábrežie 
Ing. Rojkoviča 

Neo Zóna 

Pozemky mesta 
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KN-C 2375 

KN-C 1492/22 

KN-C 
1492/22 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová 
Ves, IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa 
v oplotenom areáli vo vlastníctve žiadateľa,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 
odbor, dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených POZEMKOV  par. č. KN-C 
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 m2  

(diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C 
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1, 
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného 
vlastníctva spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, IČO 
31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako stavebný dvor a žiadané 
pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľné,  

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja pozemkov predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
      T: 20. 12. 2019                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 

Žiadaný pozemok  
KN-C 2375 



MsZ, 26. 9. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

53 
 

 

ODKÚPENIE POZEMKU:  
 
18. Slovenská republika, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), 
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 

Mesto Spišská Nová Ves, požiadalo MH SR o majetkovoprávne vysporiadanie 
vlastníctva pozemkov par. č. KN-E 52616/1 (zast. pl.) s výmerou 1166 m2, KN-E 52617/1 
(zast. pl.) s výmerou 1170 m2, KN-E 52617/2 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, KN-E 52618/1 
(zast. pl.) s výmerou 1179 m2, KN-E 52618/2 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, KN-E 52618/3 
(zast. pl.) s výmerou 77 m2, KN-E 52619/1 (zast. pl.) s výmerou 76 m2, KN-E 52619/2 (zast. 
pl.) s výmerou 14 m2, KN-E 52619/3 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 9720, k. 
ú. Spišská Nová Ves, čo je celkom 3822 m2. Na uvedených pozemkoch sa nachádza 
rómska osada Vilčurňa. 

MH SR súhlasilo s uvedenou požiadavkou, pričom kúpnu cenu stanovilo vo výške 1 €/m2, 
s podmienkou využívania pozemkov výlučne na účely verejné po dobu 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva. 

Na to, aby mesto mohlo začať proces  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva 
vyššie uvedených pozemkov, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prijalo príslušné 
uznesenie.  

 

 
 
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie 
informáciu o majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva pozemkov SR, v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, v 
prospech mesta Spišská Nová Ves, 

Potočná ulica 

Vil čurňa Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve SR, MH SR 

Tehelná ulica 
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2. schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva 
k pozemkom par. č. KN-E 52616/1 (zast. pl.) s výmerou 1166 m2, KN-E 52617/1 
(zast. pl.) s výmerou 1170 m2, KN-E 52617/2 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, KN-E 
52618/1 (zast. pl.) s výmerou 1179 m2, KN-E 52618/2 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, 
KN-E 52618/3 (zast. pl.) s výmerou 77 m2, KN-E 52619/1 (zast. pl.) s výmerou 76 m2, 
KN-E 52619/2 (zast. pl.) s výmerou 14 m2, KN-E 52619/3 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, 
zapísaných v LV 9720 (Slovenská republika, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky (MH SR), Mlynské nivy 44/a, Bratislava), k. ú. Spišská Nová Ves, do 
výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 €/m2 so záväzkom, 
že pozemky budú po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nim užívané výlučne na účely verejné, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2020                                            Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 

VECNÉ BREMENÁ:  
 
19.  Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

V rámci rokovania Mestského zastupiteľstva z 25. 4. 2019 bolo uznesením č. 58/2019 
schválené zriadenie vecného bremena s právom strpieť umiestnenie stavby „Spišská Nová 
Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská“; SO 01 – Ul. I. Krasku, Zvonárska“ 
na pozemkoch mesta Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu vo výške 9 159,00 €. 

Kompletný materiál: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pr

edkladane_materialy/2019/25_4_2019/MsZ_25_4_2019_Nehnutelnosti_skrateny_definitivny.
pdf (str. 22-24). 

Medzičasom Mesto Spišská Nová Ves uzavrelo Memorandum o porozumení 
a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Spišská Nová Ves a spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a. s., ktorého súčasťou je aj ustanovenie: 

„Mesto Spišská Nová Ves uvedomujúc si verejnoprávny charakter distribúcie 
elektrickej energie zohľadní, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a právnych noriem vydávaných mestom, pri určovaní výšky náhrad za zriadenie 
vecných bremien v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji distribu čnej sústavy na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves túto skutočnosť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Za týmto účelom, rešpektujúc podmienky uvedené 
v predchádzajúcej vete, sa strany Memoranda dohodli, že v rámci majetkoprávneho 
vysporiadania budú vecné bremena v prípade stavieb vyvolaných zo strany 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. alebo Mesta Spišská Nová Ves zriaďované 
bezodplatne.“ 

 
Na základe uvedeného VSD požiadala o prehodnotenie prijatého uznesenia, s tým aby 
bolo predmetné vecné bremeno schválené ako bezodplatné.  

 
Nakoľko memorandum ako také nie je právne záväzné, je potrebné rozhodnúť: 
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a) buď o ponechaní v platnosti prijatého uznesenia č. 58/2019 z 25. 4. 2019, 
a tým o zriadení odplatného vecného bremena (tým, že dole uvedený návrh 
uznesenia nebude schválený), 

b) alebo o zrušení platnosti prijatého uznesenia č. 58/2019 z 25. 4. 2019, a prijatie  
nového uznesenia, ktorým sa zriadi bezplatné vecné bremeno, 

tak ako je to uvedené v predložených návrhoch uznesení. 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves, 
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. ruší 
platnosť prijatého uznesenia č. 58/2019 z 25. 4. 2019, 

3. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zriadenie bezodplatného vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4342- časť “C - 
Ťarchy“ v zneniach:  

"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie 
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-C 2827/3 (zast. pl.), KN-C 
2828/1 (zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne 
overenom 14. 2. 2018 pod č. 76/18",  
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie 
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-E 
51649/94 (orná pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E 
51649/95 (orná pôda), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, 
úradne overeného 14. 2. 2018 pod č. 76/18 a geometrickým plánom č. 1930/2018, 
úradne overenom 19. 4. 2018 pod č. 196/18. 

4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T:  31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

20.  Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 
     (v zastúpení Jánom Magdoškom, Hviezdoslavova 14, Spišská Nová Ves) 

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia 
a jeho príslušenstva do pozemkov mesta Spišská Nová Ves, v rámci stavby: „IBV – 
KAMENNÝ OBRÁZOK“ . 
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Predmetná stavba bude umiestnená v časti pozemku par. č. KN-E
zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 

projektovej dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný rozsah vecného bremena
Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby. 
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stvo Spišskej Novej Vsi: 

 Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o
uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 
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základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. 
KN-E 52807 (zast. pl.) s výmerou 30527 m2 zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová 
Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: „IBV – KAMENNÝ OBRÁZOK“ , 
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 
Košice, IČO 36599361, a to bezodplatne//za jednorazovú odplatu určenú znaleckým 
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu 
vecného bremena ukončenej stavby, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena 
podľa tohto uznesenia. 

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
21.  Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 
     (v zastúpení spol. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice) 

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia 
a jeho príslušenstva do pozemkov mesta Spišská Nová Ves, v rámci stavby: „SNV – ul. 
Školská – úprava strešníkovej siete – úsek 2“. 

Predmetná stavba bude umiestnená v častiach nehnuteľností – v pozemkoch par. č. KN-C 
2100 (zast. pl.) s výmerou 791 m2 zapísaný v LV 1, a KN-E 50669 (zast. pl.) s výmerou 2886 
m2 zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa predloženej projektovej 
dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný/plánovaný rozsah vecného bremena 190 
m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby.  

 

 

Hviezdoslavova ul.  

Mestská 
polícia 

Školská ul. 

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

Ul. B. Němcovej 
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Vlastník pozemku (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 

jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, v ktorých bude uložená 
inžinierska sieť žiadateľa (ako „oprávnený z vecného bremena“). Výška jednorazovej 
finančnej odplaty bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľa. 

Žiadateľ žiada o bezodplatne zriadenie vecného bremena na základe uzatvoreného 
Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Spišská Nová Ves a 
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení 
spol. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí 
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na 
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. 
KN-C 2100 (zast. pl.) s výmerou 791 m2 zapísaný v LV 1, a KN-E 50669 (zast. pl.) 
s výmerou 2886 m2 zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené 
v  PD stavby: „SNV – ul. Školská – úprava strešníkovej siete – úsek 2“, v prospech 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 
36599361,  a to bezodplatne//za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom 
vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena 
ukončenej stavby, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena 
podľa tohto uznesenia. 

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
22. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech mesta SNV – Lávka pre peších - 
Ferčekovce 

Mesto Spišská Nová Ves požiadalo Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 
Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice o uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia stavby (lávky pre 
peších) v mestskej časti Ferčekovce.  

Umiestnenie lávky sa týka nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 9157/11 (vod. pl.) 
s výmerou 6187 m2, zapísanej v LV č. 1014, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Predpokladaný rozsah vecného bremena, podľa výkresu č. 1 projektovej 
dokumentácie pre stavbu Lávka pre peších, je 27,00 m2. Rozsah vecného bremena bude 
spresnený porealizačným zameraním stavby, ktoré na vlastné náklady zabezpečí budúci 
oprávnený z vecného bremena, teda mesto Spišská Nová Ves.  

Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Jej výška je 
stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení s prihliadnutím 
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na typ vecného bremena a predpokladaný rozsah vecného bremena na sumu 200,00 € bez 
DPH.  

 

 

Ferčekovce 

Karpatská ul. 

Muráňska ul. 

Umiestnenie lávky pre 

Rozsah vecného bremena 

Podľa výkresu č. 1 projektovej dokumentácie 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti mesta Sp. Nová Ves doručenej Slovenskému vodohospodárskemu 
podniku, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, o uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,  

2. schvaľuje  
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavby – lávky pre peších, na pozemok parc. č. KN-C 9157/11 (vod. pl.) 
s výmerou 6187 m2, zapísaný v LV č. 1014, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu 
podľa výkresu č. 1 projektovej dokumentácie pre stavbu Lávka pre peších, v prospech 
Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves, IČO 329614, za 
jednorazovú odplatu vo výške 200,00 € bez DPH,  

3. ukladá 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 

T: 31. 3. 2020             Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
23. Výpožička 3D tlačiatrní Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi 

Dňa 14. 6. 2019 mesto Sp. Nová Ves uzavrelo darovaciu zmluvu s 
YOUNGSTOWN SPIŠSKÁ NOVÁ VES SISTER CITIES PROGRAM, INC., ktorej 
predmetom je darovanie dvoch kusov 3D tlačiarní zn. Invent od výrobcu Vista AST 
s doplnkovým príslušenstvom (ďalej len „predmet daru“) mestu Spišská Nová Ves. Na 
základe tejto zmluvy sa mesto zaviazalo, že predmet daru poskytne na vzdelávacie účely. 
V prípade, ak predmet daru (už ako majetok mesta) má byť vypožičaný inému subjektu, je 
potrebné k tomu uznesenie MsZ.   

Navrhujeme, aby predmet daru bol daný do výpožičky Technickej akadémii 
v Spišskej Novej Vsi.  

Zákon o majetku obcí v prípade výpožičky majetku ur čuje osobitný postup. 
V prvom kroku, MsZ podľa § 9 ods. (2) písm. a) a § 9a ods.(9) písm. c) nadpolovičnou 
väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhoduje o zámere realizovať dar navrhnutému 
subjektu.  

Na základe uvedeného predkladáme návrh na schválenie zámeru výpožičky hore 
uvedeného predmetu budúcej výpožičky tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia.   

 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo:  
 
1. berie na vedomie  

informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii 
v Spišskej Novej Vsi, 
2. schvaľuje:  

v súlade s §9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  poslancov zámer výpožičky hnuteľného majetku, 
a to dva kusy 3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6,  052 01 Spišská Nová 
Ves, IČO: 00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že 
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hnuteľný majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje 
k zvyšovaniu úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov, 
3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky hnuteľností podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,   

b) následne návrh výpožičky nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 12. 2019      Z: Ing. Štefan Pohly 
* * * * * 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 18. 9. 2019 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Š. Pohly (23). 

            

 
 
 
 


