
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU 

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

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, pripravuje projekty obnovy ciest v 

rámci Integračného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP"). Cieľom IROP je prispieť k 

zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, hlavne výstavbou, 

rekonštrukciou a zvýšením úrovne technického stavu ciest. Celý projekt bude definovaný ako stavba vo 

verejnom záujme. V rámci IROP je potrebné mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k pozemkom pod 

budúcimi stavbami, na základe čoho KSK mestu SNV doručil žiadosť, ktorou ŽIADA O NÁJOM dotknutých 

častí pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, tak ako je to uvedené v prijatom uznesení.  

Uvedenú žiadosť Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi prerokovalo na svojom rokovaní dňa 19. 

7. 2018, k čomu prijalo uznesenie č. 496/2018 v nasledujúcom znení: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, o nájom 

časti pozemkov v okrese 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 NÁJMU pozemkov, resp. ich častí, na dobu 10 rokov:   
- par. č. KN-C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665, k. ú. Hnilčík, v rozsahu geometrickým 

plánom č. 28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 spol. GEONA, s. r. o., IČO 44318022), novourčených 

pozemkov par. č. KN-C 1371/4 (ost. pl.) s výmerou 38 m
2
, KN-C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 

m
2
, KN-C 1371/6 (ost. pl.) s výmerou 7 m

2
 a KN-C 1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m

2
, v celkovom 

rozsahu 92 m
2
 za  1,00 €/rok, 

- par. č. KN-C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. 

ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m
2
 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v rozsahu 12 m
2
 za 1,00 

€/rok, 
- par. č. KN-E 55738 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. pl.) zapísanom v LV 1, 

k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 106 m
2
 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 52807 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v  rozsahu 377 m
2
 za 1,00 

€/rok, 
- par. č. KN-E 51448/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 2152/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 

1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m
2
 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-C 161 (zast. pl.) a KN-C 2113 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

v celkovom rozsahu 10 m
2
 za 1,00 €/rok, 

žiadaných na vybudovanie autobusových zastávok a portálov dopravného značenia podľa 

projektu obnovy ciest pripravovaného v rámci Integračného regionálneho operačného programu, 

pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, pričom za dôvod hodný 

osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o realizáciu stavieb vo verejnom záujme, 

3. ukladá: 

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku 

obcí v platnom znení,  

b. následne návrh nájmu nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej 

Novej Vsi. 

T: 31. 10. 2018      Z: ved. odd. správy majetku  

 

  Uznesenie bolo prijaté (schválené) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom 

znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi, a to 

17-timi hlasmi zo 17-nástich prítomných. 

      

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD., 

       primátor mesta 

Tento zámer nájmu nehnuteľnosti sa v zmysle § 9a ods. 9 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení ZVEREJŇUJE DŇOM 7. 9. 2018. 



 

Grafická príloha 

 

autobusová zastávka „Hnilčík - Kira“  
 

 
 

autobusová zastávka „Novoveská Huta-Poľov“, autobusová zastávka „Novoveská Huta–Medvedia dolka 
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autobusová zastávka „Ferčekovce - Trenčianska“, autobusová zastávka „Ferčekovce – Gemerská č. 1“ 

 

 
 

portál dopravného značenia „portál na ceste III/3244“, portál dopravného značenia „portál na ceste 

II/533“ 
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