
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA 

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

 

Dole uvedení vlastníci, resp. spoluvlastníci: 

- bytov a nebytových priestorov (garáží) v bytovom dome súp. č. 2982, zapísaných v LV  

7044, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

- pozemkov pod predmetným bytovým domom - par. č. KN-C 106/2, KN-C 106/8,  

zapísaných v LV 8649, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

- pozemkov funkčne spojených s citovanou stavbou - par. č. KN-C 106/9, KN-C 108/8, 

zapísaných v LV 8346, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

požiadali Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie do podielového spoluvlastníctva pozemok par. č. 

KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m
2 

(ďalej iba „predmetný pozemok“) vytvoreného 

geometrickým plánom č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 

43248454) z pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

 

Predmetný pozemok bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 46/2017 (aktualizovaný 11. 1. 

2018 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves) na celkovú sumu 2 144,91 €. K danej sume sú 

v návrhu uznesenia pripočítané náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu vlastníctva 

predmetných nehnuteľností (náklady na vypracovanie geometrického plánu – 227,00 €, náklady na 

vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €) 

 

Uvedenú žiadosť Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi prerokovalo na svojom 

rokovaní dňa 19. 7. 2018, k čomu prijalo uznesenie č. 503/2018 v nasledujúcom znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Koceľova 25, 

27, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísaného 

v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

ZÁMER PREDAJA pozemku nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to 

parcely č. KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m
2 

novovytvorenej geometrickým plánom 

č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku 

par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového 

spoluvlastníctva: 

a) spoluvlastnícky podiel 217/10000 do výlučného vlastníctva Márii Kirnerovej, Koceľova 

2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,38 €, 

b) spoluvlastnícke podiely 468/10000 a 113/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov MUDr. Dušana Rocha a Kataríny Rochovej, Koceľova 2982/25, Sp. Nová 

Ves, za kúpnu cenu podielov 116,36 € a 31,02 €,  

c) spoluvlastnícke podiely 438/10000 a 112/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov PaedDr. Vladimíra Kleina a Mgr. Aleny Kleinovej, Koceľova 2982/27, 

Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 109,14 € a 30,77 €, 

d) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva JUDr. Janky Bocanovej, 

Koceľova 2982/27, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €, 

e) spoluvlastnícke podiely 171/10000 a 511/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Mgr. Jána Nováka a Silvii Novákovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová 

Ves,, za kúpnu cenu podielov 44,96 € a 126,69 €,  



 

f) spoluvlastnícke podiely 399/10000 a 112/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov MUDr. Petra Marchyna a Mgr. Márii Marchynovej, Koceľova 2982/27, 

Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 99,77 €  a 30,77 €,  

g) spoluvlastnícke podiely 537/10000 a 111/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov MUDr. Juraja Bevilaqua a MUDr. Štefánii Bevilaquovej, Koceľova 

2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 132,94 € a 30,54 €, 

h) spoluvlastnícky podiel 400/10000 do výlučného vlastníctva Ing. Miriam Zavackej, 

Fraňa Kráľa 287/6, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 102,36 €, 

i) spoluvlastnícky podiel 402/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Maroša 

Valenta a Ing. Kataríny Valentovej, Lúčna 1718/19, Levoča, za kúpnu cenu 102,84 €, 

j) spoluvlastnícke podiely 434/10000 a 110/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Ing. Jozefa Lörinca a MUDr. Kataríny Lörincovej, Koceľova 2982/27, 

Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 108,18 € a 30,30 €, 

k) spoluvlastnícky podiel 427/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Slavomíra Harčára a Júlii Harčárovej, Koceľová 2982/25, Spišská Nová Ves, za 

kúpnu cenu 108,85 €, 

l) spoluvlastnícke podiely 467/10000 a 113/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Jána Bartka a Márie Bartkovej, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves, za 

kúpnu cenu podielov 116,12 € a 31,02 €,  

m) spoluvlastnícky podiel 218/10000 do výlučného vlastníctva Petra Slivovského, J. 

Matušku 12/10, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,61 €, 

n) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva Mgr. Romany 

Melikantovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €, 

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

pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť zabezpečenia jediného 

možného príjazdu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, pričom tento pozemok 

je pre mesto nevyužiteľný, nakoľko nesprístupňuje žiadne nehnuteľnosti mesta Sp. N. 

Ves, 

3. ukladá: 

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b. následne návrh predaja nehnuteľnosti 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 16-timi hlasmi zo 16-nástich prítomných. 

       

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD., 

       primátor mesta 

 

 

 

 

 

Tento zámer predaja 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. 
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