
Mesto Spišská Nová Ves 
 

na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9  zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

 

týmto oznamuje, 
že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej 
Vsi, a to:  
 
1. V objekte Nám. SNP 2 („Detská poliklinika“), súpisné  č. 2258 na parcele KN 1913/1 : 

 

     Suterén:  
      -  priestor pozostávajúci zo 4 miestností  o ploche spolu 71,38 m2 a príslušenstva                     
         /chodba, WC/ o ploche 7,9 m2, 
      -  1 miestnosť o ploche 9,33 m2, 
         -  priestor pozostávajúci zo 2 miestností  o ploche spolu 111,42 m2 a príslušenstva                     
         /chodba, WC/ o ploche 18,13 m2, 
    Prízemie:    
       - 3 miestnosti o ploche spolu 31,30 m2 (5,73 + 11,51 + 14,06 m2) a príslušenstvo /časť  
         spoločnej chodby a WC/  o ploche 8,60 m2. 
      -  priestor pozostávajúci z 3 miestností  o ploche spolu 31,30 m2 a príslušenstva                     
         /chodba, sociálne zariadenie/ o ploche 8,60 m2, spolu 39,90 m2 
    I.  poschodie:    
       - 1 miestnosť o ploche 12,35 m2 a príslušenstvo 1,54 m2, 
    II.  poschodie: 
      -  3 miestnosti o ploche 33,20 m2 + 17,35 m2 + 9,57 m2, a príslušenstvo /vstup a WC/        
            o ploche 2,13 m2, spolu 62,25 m2 
     -  2 miestnosti o ploche 19,22 m2 + 19,22 m2, a príslušenstvo /vstup, čakáreň a WC/        
            o ploche 26,01 m2, spolu 64,45 m2 
     -  3 miestnosti o ploche 18,81 m2 + 20,38 m2 + 11,40 m2, čakáreň o ploche 18,81 m2  
            a príslušenstvo /vstup a WC/  o ploche 2,06 m2, spolu 71,86 m2 
     -  2 miestnosti o ploche 18,81 m2 + 20,88 m2, čakáreň o ploche 19,05 m2, sklad o ploche 
            11,60 m2  a príslušenstvo /čakáreň, vstup a WC/  o ploche 10,67 m2, spolu 81,01 m2 
    III.  poschodie:  
      - 1 miestnosť o ploche 18,10 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/ o ploche  
         8,41 m2, 
      - 1 miestnosť o ploche 57,67 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/. 
 

   IV.  poschodie: 
      -  2 miestnosti o ploche 19,33 + 19,33 m2 , čakáreň o ploche 15,34 m2 a príslušenstvo     
           /vstup a WC/  o ploche 4,20 m2, 
      - 1 miestnosť o ploche 11,80 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/ o ploche  
            6,02 m2, 
      - 1 miestnosť o ploche 59,82 m2, denná miestnosť o ploche 14,19 m2a príslušenstvo /časť  
            spoločnej chodby a WC/ o ploche 2,48 m2, spolu 76,49 m2 

     -  3 miestnosti o ploche 13,47 m2
 + 13,61 m2

 + 12,51 m2, čakáreň + chodba o ploche 28,19m2  
           a príslušenstvo / WC, sprcha, predsieň/  o ploche 15,71 m2, spolu 83,49 m2 
    V.  poschodie:  
      - 1 miestnosť o ploche 13,87 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/ o ploche  
         7,32 m2, 
      - 2 miestnosti o ploche 14,16 + 11,30 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/  
        o ploche 9,04 m2, 
      - 1 miestnosť o ploche 15,39 m2 a príslušenstvo /časť spoločnej chodby a WC/ o ploche  
         8,13 m2, 



2. V objekte Šafárikovo nám. č. 3, súpisné č. 2351 na parcele KN 5812: 
 

a.  priestor na poschodí pozostávajúci z 2 miestností o ploche spolu 38,13 m2 a príslušne-
stva /WC, časť spoločnej chodby/ o ploche 16,14 m2, 

 

b. 1 miestnosť o ploche 7,40 m2 a príslušenstvo /časťchodby+WC/ bez okna, na poschodí, 
 

c. 1 miestnosť o ploche 12,07 m2 na prízemí, 
 

d.  priestor na prízemí pozostávajúci z 2 miestností o ploche spolu 15,19 m2 a príslušenstva  
       / WC/ o ploche 1,76 m2, spolu 16,95 m2, 
 

e.  priestor na poschodí pozostávajúci z 2 miestností 19,51+18,62 m2 a príslušenstva /časť 
chodby + WC/ o ploche 18,92 m2. 

 

f. priestor na poschodí pozostávajúci z 1 miestnosti o ploche 50,75 m2 a príslušenstvo /časť             
        spoločnej chodby a WC/ o ploche 2,67 m2, 
 

g. priestor na poschodí pozostávajúci z 2 miestností (26,67 m2
 + 12,52 m2), čakárne o ploche 

13,78m2 a príslušenstva / WC/ o ploche 2,78 m2, spolu 55,75 m2, 
 

3. V objekte  Levočská č. 1, súpisné č. 3156  na parcele KN 128:       
a.   priestor na poschodí pozostávajúci z 1 miestnosti a príslušenstva /časť spoločnej chodby 

a WC/ o celkovej ploche 20,60 m2, 
 

b.  priestor  na poschodí pozostávajúci z 2 miestností o ploche spolu 54 m2 a príslušenstva  
      /chodba, WC,  umýv. a uprat./ o ploche 33,86 m2,  
 

c.  priestor na poschodí pozostávajúci z 1 miestnosti o ploche spolu 22,05m2 a príslušenstva  
      /sklad, chodba, WC+umýv. a uprat./ o ploche 28,69 m2, celková plocha spolu 50,74 m2, 
 
 

d. priestor na prízemí pozostávajúci z 1 miestností o ploche 35,75 m2  a príslušenstva /WC  
a chodby/ o ploche 7,79 m2,celková plocha spolu 43,54 m2 /nutná úprava priestorov/.  

 

4. V objekte Letná č. 49, súpisné č. 56 na parcele C-KN 127: 
 

     a.  priestor na poschodí pozostávajúci z 3 miestností (21,15 m2 + 47,73 m2 + 30,43 m2)     
          a príslušenstva /2 chodby, WC a arkier/ o ploche 21,85 m2, spolu celkom 121,16 m2. 

 

5. V objekte Štefánikovo nám. č. 1 („mestský úrad“), súpisné č. 1358 na parcele 1924: 
 

      20 kancelárií s celkovou podlahovou plochou 382,2 m2  a 3 skladové priestory s celkovou 
podlahovou plochou 117,12 m2.   

 

6. V objekte Štefánikovo nám. č. 10 (bývalý „Dom služieb“), s.č. 2987 na parcele 2156/1: 
 

a. priestor pozostávajúci z 1 miestnosti s podlahovou plochou 20,80 m2,  (zadný trakt), 
 

b. obchodné priestory pozostávajúce z 2 miestností (32,30 m2+31,60 m2) a príslušenstva  
/WC + skladové priestory/ o ploche 17,14 m2, spolu celkom 81,04 m2,  (zadný trakt), 
 

c.  obchodné priestory pozostávajúce z 1 miestnosti (108,84 m2) a príslušenstva /sklad,         
šatňa, WC/  o ploche 20,88 m2, spolu celkom 129,72 m2,  (zadný trakt), 
 

d.  obchodné priestory pozostávajúce z 1 miestnosti (31,60 m2) a príslušenstva /sklady,    
chodba, kancelária, WC/ o ploche 22,58 m2, spolu celkom 54,18 m2,  (predný trakt), 

 

Nájomné bude určené podľa Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta 
Spišská Nová Ves v platnom znení, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke mesta: 
spisskanovaves.eu (občan/podnikateľ → ako vybaviť? → kúpa/predaj/prenájom). 

Mesto Spišská Nová Ves uzavrie nájomnú zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne 
nájomné aspoň vo výške určené citovanými zásadami.  
 V zmysle podstaty § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení MESTO TÝMTO STANOVUJE LEHOTU  na doručenie cenových ponúk so 
záväzným uvedením účelu využitia priestorov pre záujemcov o nájom uvedených 
nebytových priestorov Mesta Spišská Nová Ves, BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA , 



a to výlučne do podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová 
Ves. 
 Predmetom tohto zámeru je VÝBER NAJVHODNEJŠEJ PONUKY  na prenájom 
hore uvedených priestorov, pričom záujemca o ich prenájom je povinný pri podávaní cenovej  
ponuky sa riadiť nasledujúcimi podmienkami: 
 - záujemca o jeden priestor môže podať iba jednu konkrétne a jednoznačne 
formulovanú cenovú ponuku, 
 - v cenovej ponuke musí byť uvedené celé meno záujemcu, dátum narodenia a 
úplná adresa jeho trvalého pobytu (bydliska); v prípade ak záujemca využíva iné miesto na 
doručovanie poštových zásielok ako miesto trvalého pobytu, v ponuke môže navyše uviesť aj 
takúto (korešpondenčnú) adresu, 
 - cenová ponuka musí byť podaná výlučne v písomnej (nie elektronickej) forme s 
tým, že ponúkaná cena nájmu musí byť VYJADRENÁ JEDNÝM ČÍSELNÝM 
ÚDAJOM, 

- cenová ponuka musí byť uvedená v eurách zaokrúhlených na celé eurá, 
- cenová ponuka musí byť záujemcom vlastnoručne podpísaná, 
- MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES SI VYHRADZUJE PRÁVO  odmietnuť všetky 

doručené ponuky, prenájom priestorov touto formou prenájmu nerealizovať, zrušiť, meniť 
podmienky prenájmu, PREDĹŽIŤ LEHOTU NA PREDKLADANIE CENOVÝCH 
PONÚK, pričom TIETO SKUTO ČNOSTI BUDÚ OZNÁMENÉ SPÔSOBOM 
A PROSTRIEDKAMI, AKO BOLI VYHLÁSENÉ. 

Návrhy, ktoré nebudú spĺňať jednu alebo viac podmienok uvedených v tomto 
materiáli, budú z hodnotenia vylúčené. Uvedené podmienky sa primerane vzťahujú aj 
na záujemcov spomedzi právnických osôb. 

KAŽDÝ ZÁUJEMCA O PRENÁJOM HORE UVEDENÝCH PRIESTOROV  
PODANÍM SVOJEJ PÍSOMNEJ CENOVEJ PONUKY POTVRDZUJE, ŽE 
PRISTUPUJE NA PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO MATERIÁLI. 

 
Obhliadku ponúkaných priestorov zabezpečuje Správcovská firma, s. r. o., Letná ul. 

č. 41, Sp. Nová Ves, tel.: 053- 44 25 003, alebo Ing. Miroslav Krotký, odd. správy majetku, 
Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1., Spišská Nová Ves – tel.: 053-415 22 42. 
 O nájomcovi citovaných priestorov rozhodne primátor mesta Spišská Nová Ves, 
pri čom každý záujemca, ktorý podá cenový návrh na prenájom hore uvedených  
priestorov, bude o prijatom rozhodnutí primátora informovaný písomne, a to v lehote 
do 30-tich dní odo dňa doručenia cenovej ponuky.  

Schválený nájomca priestorov bude nájomnú zmluvu uzatvárať na základe 
výzvy Mestského úradu Spišskej Novej Vsi. V prípade, ak schválený nájomca priestorov 
nepristúpi na uzavretie nájomnej zmluvy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na jej 
uzavretie, takáto skutočnosť sa bude považovať za odstúpenie záujemcu od zámeru 
hore uvedené priestory prenajať a Mesto Spišská Nová Ves ich môže ponúknuť na 
prenájom inému záujemcovi.  

Prípadné ďalšie informácie k predmetu tohto zámeru v priebehu prevádzkovej doby  
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi podáva Ing. Miroslav Krotký,  oddelenie správy 
majetku (tel.: 053-415 22 42).  

 

                                                                                     
                                                                       PhDr. Ján Volný, PhD. 

                                                                     primátor mesta 
 



Príloha č. 1: 
 

 
 
 



Príloha č. 2: 
 

            

         
 
 
                            TENTO ZÁMER SA ZVEREJŇUJE DŇOM  31. 12. 2015. 


