
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. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, 

číslo úradného overenia 280/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) 

s výmerou 126 m
2
 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1, zapísanej v LV 

4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 

2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Predmetný pozemok je kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľný, mesto ho 

nevyužíva s tým, že žiadateľka by jeho odkúpením scelila pozemky vo svojom vlastníctve so 

zámerom ich budúceho optimálneho využitia. 

 

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 35/2019 vyhotoveným dňa 

25. 07. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 2 033,64 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi prerokovalo uvedenú žiadosť na svojom 

rokovaní dňa 29. 10. 2019, k čomu prijalo uznesenie č. 163/2019 v nasledujúcom znení:  

 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

žiadosť Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 v kat. 

území Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje: 

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým plánom č. 

31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19) 

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m
2
 - diel 4 (ďalej len 

„predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej 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 

výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves za kúpnu 

cenu 2 099,64 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že ide 

o pozemok, ktorý je kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľný, mesto ho 

nevyužíva s tým, že žiadateľka jeho odkúpením by scelila pozemky vo svojom vlastníctve so 

zámerom ich budúceho optimálneho využitia, 

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: 16. 12. 2019      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 

13-timi hlasmi z 13-nástich prítomných.  

 

 

 

                                                                                                          Ing. Pavol Bečarik 

                                                                                                             primátor mesta 

 

Tento zámer predaja nehnuteľnosti mesta Spišská Nová Ves sa zverejňuje dňom 26. 11. 2019. 
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