
 

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. 

Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves, požiadal Mesto Spišská 

Nová Ves o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 9700/8 (TTP) s výmerou 669 m
2
,  KN-C 9700/9 (TTP) 

s výmerou 185 m
2
 a KN-C 9711/3 (TTP) s výmerou 98 m

2
 (diel 1), ktoré sú novovytvorené geometrickým 

plánom č. 250/2017 (vyhotovený 21. 11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemkov par. č. 

KN-C 9700/1 (TTP) s výmerou 25726 m
2
, KN-C 9700/6 (TTP) s výmerou 200 m

2
,
 
zapísaných v LV 1, 

a pozemku par. č. KN-E 7802/1 (lesný pozemok) s výmerou 21039 m
2
, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská 

Nová Ves, za účelom realizácie športových činností žiadateľa s vybudovaním športovo-rekreačných 

zariadení tvoriacich doplnkovú funkciu zariadení vo vlastníctve žiadateľa, pričom predmetné 

pozemky sú pozemkami bezprostredne priľahlými k nehnuteľnostiam žiadateľa,  

Predmetné pozemky boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 5/201/ (vyhotovený 14. 2. 2018 Ing. 

Pavlom Ganzarčíkom, Spišská Belá) na celkovú sumu 4 761,37 €. K danej sume sú v prijatom uznesení 

pripočítané náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu vlastníctva predmetných nehnuteľností (náklady 

na vypracovanie znaleckého posudku – 229,50 €, 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. 482/2018 v nasledujúcom znení: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:   

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová 

Ves, o odkúpenie pozemkov v lokalite Rittenberg, 

2. schvaľuje 

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

ZÁMER PREDAJA pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to pozemkov par. č. KN-C 

9700/8 (TTP) s výmerou 669 m
2
,  KN-C 9700/9 (TTP) s výmerou 185 m

2
 a KN-C 9711/3 (TTP) 

s výmerou 98 m
2
 (diel 1), ktoré sú novovytvorené geometrickým plánom č. 250/2017 (vyhotovený 21. 

11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP) 

s výmerou 25726 m
2
, KN-C 9700/6 (TTP) s výmerou 200 m

2
,
 
zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. 

KN-E 7802/1 (lesný pozemok) s výmerou 21039 m
2
, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

do výlučného vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská 

Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5056,87 €, pričom za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa 

považuje realizáciu športových činností žiadateľom s vybudovaním športovo-rekreačných 

zariadení tvoriacich doplnkovú funkciu zariadení vo vlastníctve žiadateľa a predmetné pozemky 

sú pozemkami bezprostredne priľahlými k nehnuteľnostiam žiadateľa,  

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení 

zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b) následne návrh predaja 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 

9-timi hlasmi zo 17-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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