
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZMENY VÝMERY 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. 

 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, uzatvoril s mestom Spišská Nová Ves nájomnú 

zmluvu č. 1099/2016 z 20. 12. 2016, ktorej predmetom nájmu (okrem iného) je časť pozemku par. č. KN-
E 52515/1 (zast. pl.) v rozsahu 2 m2, určený na výstavbu vonkajšieho telekomunikačného zariadenia – 
MSAN-u, v rámci stavby: „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Hurbanova“. Na základe toho 
žiadateľ/nájomca na Hurbanovej ulici vybudoval predmetné zariadenie, no po realizácii a  
sprevádzkovaní stavby registruje jej časte poškodzovanie.  

Preto spoločnosť Slovak Telekom, a. s.,  žiada o rozšírenie rozsahu predmetu nájmu z terajších 2 
m2 na 9 m2 (3 m x 3 m), aby svoje novovybudované technologické zariadenie mohla chrániť 
oplotením. 

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

19. 4. 2018, k čomu prijalo uznesenie č. 460/2018 v nasledujúcom znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti o rozšírenie predmetu časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 271/2016 zo 15. 
12. 2016,  

2. súhlasí  
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely žiadateľa, 

3. 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 ZVÄČŠENIA VÝMERY  NÁJMU 
pozemku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
zmenou ods. 4. písm. a) uznesenia č. 271/2016 z 15. 12. 2016, a to z 2 m2 na 9 m2, pričom 
potrebu chrániť majetok žiadateľa prevádzkovaný vo verejnom záujme s tým, že predmetné 
zariadenie je umiestnené na pozemku mesta, považuje za skutočnosť hodnú osobitného 
zreteľa, 

4.  ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne žiadosť o zmenu výmery nájmu nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 7. 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 z 17-nástich prítomných. 

       
 
 
 
 

PhDr. Ján Volný, PhD., 
       primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
Tento zámer zmeny výmery nájmu nehnuteľností SA ZVEREJŇUJE DŇOM 2. 7. 2018. 
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