
Zámer zámeny BRS Tatry, s. r. o. 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY  

ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

 

Spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves je vlastníkom 

nehnuteľnosti (pozemku) v kat. území Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) 

s výmerou 48 m
2
, ako geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 06. 2016 Ing. Pavlom 

Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenej parcely 

z parcely KN-C 3275/38 zapísanej v LV 9486 v prospech spoločnosti RBS Tatry, s. r. o. Ide 

o pozemok nachádzajúci sa pod vnútroareálovou komunikáciou a je teda v záujme mesta Spišská 

Nová Ves získať ju do svojho vlastníctva.  

Spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., ponúka tento pozemok mestu Spišská Nová Ves na zámenu za 

nehnuteľnosť (pozemok) v kat. území Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 3275/112 (zast. pl.) 

s výmerou 206 m
2
, ako geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 06. 2016 Ing. Pavlom 

Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenú parcelu 

z parcely KN-C 3275/27 zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves. Vlastníctvom tejto 

nehnuteľnosti by spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., získala väčší manipulačný priestor pri výrobnej 

hale.  

Nehnuteľnosti navrhované na zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 

Spišská Nová Ves znaleckým posudkom č. 27/2016 vyhotoveným dňa 30. 06. 2016 takto: 

a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/112 (zast. pl.) s výmerou 206 m
2
 je 5 687,66 €, 

b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 m
2
 je 1 325,28 €. 

Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností je rozdielna, ide o zámenu nehnuteľností 

a finančným vyrovnaním 4 362,38 € v prospech mesta Spišská Nová Ves.   
V zmysle dohody náklady spojené na realizáciu prevodu vlastníctva (náklady na vypracovanie 

znaleckého posudku 26,56 € a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) budú znášať obaja 

účastníci zámeny pozemkov pomerným spôsobom (podľa výmer zamieňaných pozemkov).   

V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec povinná pri 

prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom je dosiahnuť čo 

najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom záujme. 

Citovaným zákonom stanovené povinnosti obec nie je povinná uplatniť v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

V danom prípade sa jedná o vzájomné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktorým sa 

mesto Spišská Nová Ves stane vlastníkom pozemku pod vnútroareálovou komunikáciou, čo 

zodpovedá skutočnosti hodnej osobitného zreteľa. 

Tento návrh zatiaľ nebol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

Zámer zámeny nehnuteľnosti je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

zámeny obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju 

má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Ján Volný, PhD., 

                                                                                                 primátor mesta 

 

TENTO ZÁMER ZÁMENY NEHNUTEĽNOSTÍ SA v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona 

č. 138/1991 Zb. zákona o majeku obcí v platnom znení 

ZVEREJŇUJE DŇOM 30. 06. 2016. 
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