
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY 

ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení. 

 

Spoločnosť Solitera, s. r. o., doručila mestu Spišská Nová Ves výzvu na odkúpenie časti 

vybudovanej technickej vybavenosti areálu VillaNova realizovanej touto spoločnosťou 

v období od 7/2009 do 9/2015. Ide o: 

a) verejné komunikácie na parc. č. KN-C 10181 a KN-C 10182,  

b) spevnené plochy na kontajnery na parc. č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49, 

c) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu, 

d) dažďovú kanalizáciu (vrátane odvod.a komunikácií) s vyústením do Hornádu, 

e) splaškovú kanalizáciu od päty objektov až po Panorámu, 

f) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívod požiarnej vody, verejný 

hydrant, čerpacie miesto požiarnej vody a požiarny vodovod. 

  

MsÚ (OSM) pre posúdenie aktuálnej hodnoty citovaných stavebných objektov 

zabezpečil znalecké posúdenie a určenie ich hodnoty znalcom mimo Spišskej Novej Vsi,  

Na základe uvedeného, celková hodnota inžinierskych sietí určená znaleckým 

posudkom č. 29/2016, vypracovaným 6. 6. 2016 Ing. Luciou Brinckovou, Rozvoj 1114/24, 

054 01 Levoča, je 278 306,78 €. 

 

Hodnota jednotlivých stavieb je nasledovná: 

a) spevnené plochy (cesty a plocha pre kontajnery)  78 204,42 €, 

b) verejné osvetlenie      31 835,86 €, 

c) vodovod        34 600,02 €, 

d) dažďová kanalizácia      67 396,78 €, 

e) splašková kanalizácia      66 269,70 €. 

 

 

AAArrreeeááálll       

VVVIIILLLLLLAAA   NNNOOOVVVAAA   



 

Mestu Spišská Nová Ves bola taktiež doručená žiadosť spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., 

Spišská Nová Ves, ktorou žiada o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v oblasti 

Radlinského ulice v Spišskej Novej Vsi, konkrétne pozemkov: 

a) par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou 940 m
2
, KN-C 9237/17 (orná pôda) 

s výmerou 574 m
2
 a KN-C 9237/15 (orná pôda) s výmerou 473 m

2
, zapísaných v LV 1, 

k. ú. Spišská Nová Ves, 

b) geometrickým plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 

43248454) vytvorených z pozemkov par. č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 

8000 m
2
, KN-C 9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m

2
 a KN-C 9237/19 (orná pôda) 

s výmerou 326 m
2
 (celkom  to je 11 067m

2
) z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. 

pl.), KN-E 52328 (orná pôda) a KN-E 3389 (TTP), zapísaných v LV 4342, k. ú. 

Spišská Nová Ves. 
Spoločnosť ako dôvod podania žiadosti uviedla záujem o nadobudnutie vlastníctva 

pozemkov v danej oblasti pre výstavbu výrobných prevádzok priemyselno-obchodného 

charakteru, ktorú pripravujú jej klienti. 

 

Hodnota predmetných pozemkov Mesta Spišská Nová Ves určená znaleckým 

posudkom č. 18/2016 vypracovaným 31. 5. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová 

Ves, je 242 588,64 €.  

 

 

 
 

 

Situovanie žiadaných pozemkov 

NOVES 



 

 
 

 

NAKOĽKO MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES T. Č. NEMÁ MOŽNOSTI 

A PROSTRIEDKY NA PRÍPRAVU ÚZEMIA PRE ĎALŠIE INVESTIČNÉ 

AKTIVITY VO SVOJOM OBVODE, V ZÁUJME PODPORY TOHTO ZÁMERU 

ODPORÚČAME ŽIADANÉ POZEMKY, ktorých celková hodnota podľa znaleckého 

posudku je 242 588,64  €, PREVIESŤ DO VLASTNÍCTVA ŽIADATEĽA ZÁMENOU 

ZA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU  LOKALITY VILLA NOVA, ktorej celková 

hodnota, určená znaleckým posudkom, je 278 306,78 €. 

 

Uvedenú žiadosť Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi prerokovalo na svojom 

rokovaní dňa 15. 6. 2016, k čomu prijalo uznesenie č. 209/2016 v nasledujúcom znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove j Vsi: 

1. berie na vedomie 

výzvu a žiadosti spol. Solitera, s. r. o., týkajúce sa nehnuteľností v k. ú. Sp. N. Ves, 

2. neschvaľuje 

predaj pozemkov par. č. KN-C 9242/12 (orná pôda) s výmerou 4677 m
2
, KN-C 

9242/13 (orná pôda) s výmerou 4559 m
2
, KN-C 9242/14 (orná pôda) s výmerou 3749 

m
2
 a KN-C 9243/7 (orná pôda) s výmerou 120 m

2
, všetky zapísané v LV 1, k. ú. 

Spišská Nová Ves, 

3. vyhlasuje,  

že prípravu územia pre ďalšie investičné aktivity vo svojom obvode v súlade s § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení považuje za skutočnosť 

hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a 

na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

4. schvaľuje 

zámer zámeny: 

a) spevnených plôch (komunikácie a plochy pre kontajnery na parc. č. KN-C 

10181, a KN-C 10182, č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49, 

Žiadané pozemky mesta 

Spišská Nová Ves 

NOVES okná, a. s. 

Radlinského ulica 

Brusník 



 

b) verejného osvetlenia s napojením od kruhového objazdu, 

c) prívodu pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívodu požiarnej vody, 

verejného hydrantu, čerpacieho miesta požiarnej vody a požiarneho vodovodu, 

d) dažďovej kanalizácie vrátane odvodnenia komunikácií s vyústením do Hornádu, 

e) splaškovej kanalizácie od päty objektov až po Panorámu, 

v kat. území Spišská Nová Ves, od spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová 

Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany, IČO 36169218, s celkovou 

hodnotou 278 306,78 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

 

za pozemky mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou 

940 m
2
, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m

2
 a KN-C 9237/15 (orná pôda) 

s výmerou 473 m
2
, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves a geometrickým 

plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 

novovytvorených parciel č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 8000 m
2
, KN-C 

9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m
2
 a KN-C 9237/19 (orná pôda) s výmerou 326 

m
2
, z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E 52328 (orná pôda) a KN-E 

3389 (TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, s celkovou hodnotou 

242 588,64  € v prospech spoločnosti  SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, 

Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany,  

5. ukladá: 

zámer zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia zverejniť podľa ustanovení zákona 

o majetku obcí v platnom znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie 

MsZ. 

T: 30. 9. 2016      Z: prednosta úradu 

 

 

Uznesenie bolo prijaté (schválené) v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v 

platnom znení 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi, a to 13-timi hlasmi z 19-nástich možných (potrebných aspoň 12 

hlasov). 

       

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD., 

       primátor mesta 

 

 

 

Tento zámer zámeny nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves SA ZVEREJŇUJE DŇOM 

29. 6. 2016. 

 

 

 


