
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. 

 

Predaj geometrickým plánom č. 10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 

41686187) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 – diel 15), KN-

C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 – diel 13 a KN-C 8838/8 (záhrada) s výmerou 20 m2 – diel 8 (ďalej 

len „predmetné pozemky“), z pozemkov KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie 

Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a manž. Ing. Jany 

Kuklovej, obaja bytom J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves. Predmetné pozemky tvoria 

záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 a hospodárskej budove (jeden zo žiadateľov je ich podielovým 

spoluvlastníkom), ktorú spoluvlastníci uvedených stavieb dlhodobo užívajú, starajú sa o ňu, udržiavajú ju.   

 

Hodnota predmetných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 18/2018 zo dňa 03. 04. 2018, ktorý 

vyhotovil znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 16 370,64 €.   

 

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

19. 04. 2018, k čomu prijalo uznesenie č. 447/2018 v nasledujúcom znení:  

 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová 

Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves, ktoré tvoria 

záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 v Novoveskej Hute, 

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 PREDAJA geometrickým plánom č. 10/2018 (vyhotovený 

19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 

8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 (diel 15), KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 (diel 13), KN-C 

8838/8 (záhrada) s výmerou 20 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 

4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. Jany Kuklovej, J. 

Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 16 370,64 € a úhradou pomernej 

časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov, pričom za dôvod hodný osobitného 

zreteľa považuje skutočnosť, že:  

 - pozemky parc. č. KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 tvoria ZÁHRADU pri 

rodinnom dome súp. č. 9205, ktorého spoluvlastníčkou je spolužiadateľka pozemkov, a spolu s ním 

bola záhrada dlhoročne užívaná a udržiavaná,  

 - dopravný prístup k týmto pozemkom je významne obmedzený (prístup je možný iba peši), 

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 pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi. 

  T: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

 

Uznesenie bolo prijaté (schválené) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona 

o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to 16-timi hlasmi z 17-

nástich prítomných.  

 

 

 

                                                                      PhDr. Ján Volný, PhD., 

                                                                            primátor mesta 

 

Tento zámer predaja nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves SA ZVEREJŇUJE DŇOM 02. 07. 2018. 
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