
Zámer nájmu v prospech URANPRES spol. s r. o. 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU  

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

 

Spoločnosť URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, ktorej prevádzková budova 

sa nachádza na Ulici Fraňa Kráľa (č. 2), 052 01 Spišská Nová Ves, doručila mestu Spišská Nová Ves 

žiadosť o prenájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta.  

URANPRES, spol. s r. o., žiada o  nájom častí týchto pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Nová 

Ves: 

- parc. č. KN-C 2680/29 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 195 m
2
, 

- parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) zapísaná v LV 4342  rozsahu 10 m
2
, 

- parc. č. KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 100 m
2
, 

teda celkový rozsah nájmu 305 m
2
. 

Žiadané časti pozemkov sa nachádzajú na Ulici Fraňa Kráľa a spoločnosť URANPRES, spol. s r. 

o., na nich plánuje vybudovať nové parkovacie miesta, a tým vyriešiť problém s kapacitou 

parkovacích miest pri budove, ktorú plánuje prestavať na bytový dom.  

V zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení 

je výška nájomného 0,10 €/m
2
/rok, na základe čoho ročné nájomné je: 305 m

2
 x 0,10 €/m

2
 = 30,50 €.  

     

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

nájmoch 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 nájom pozemkov, ktorý mestu Spišská Nová Ves pomôže 

rozšíriť možnosti bývania (a s tým súvisiaceho parkovania) na Ulici Fraňa Kráľa, čo považuje 

za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa.  

 

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

Zámer nájmu nehnuteľností s uplatnením osobitného zreteľa je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prenájmu 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 prenájmu NEHNUTEĽNOSTÍ SA v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

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

ZVEREJŇUJE DŇOM 30. 06. 2016. 
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