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

 

Zámena pozemkov nachádzajúcich sa na Sadovej ulici, medzi Mestom Spišská Nová Ves a spol. REALIT 

s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591, tak ako je to uvedené v nižšie citovanom uznesení.  

Dôvodom na predloženie návrhu sú nasledujúce skutočnosti: 

 na pozemkoch v spoluvlastníctve navrhovateľa (Sadová ulica) sa nachádzajú stavby a verejné 

priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej legislatívy SR prešli zo 

štátu na mesto, na základe čoho sú pre neho nevyužiteľné, 

 pozemok mesta sa nachádza v časti lokality, ktorej vlastníkom je navrhovateľ, jej prevodom získa 

vlastník ucelenú plochu. 

Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide o zámenu nehnuteľností 

s finančným vyrovnaním  (604,75 €) v prospech mesta Spišská Nová Ves, pričom náklady spojené s realizáciou 

zámeny nehnuteľností uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom. 
 

Uvedenú žiadosť Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi prerokovalo na svojom rokovaní dňa 29. 10. 

2019, k čomu prijalo uznesenie č. 165/2019 v nasledujúcom znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o návrhu spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591, na zámenu 

pozemkov pri atletickom štadióne Tatran, 

2. schvaľuje: 

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

väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY  

a) spoluvlastníckych podielov na: 

 geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) 

s výmerou 198 m
2
 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m

2  
(diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 

s výmerou 37 m
2
 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m

2
 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 

(TTP) s výmerou 343 m
2
, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m

2
, zapísaných v LV 12143, k. ú. 

Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/3,  

 pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m
2
, zapísanom v LV 12074, k. ú. Spišská 

Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2, 

do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 

329614,  

b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m
2
, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves 

do výlučného vlastníctva spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591, 

s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, 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, že mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok pod stavbou a verejným 

priestranstvom v jeho vlastníctve, 

3. ukladá:  

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona 

o majetku obcí v platnom znení,  

b. následne návrh zámeny nehnuteľností 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 o majetku obcí v platnom znení 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi, a to 11-timi 

hlasmi z 11-nástich prítomných. 

 

 

 

 

Ing. Pavol Bečarik 

       primátor mesta 

 

Tento zámer predaja časti nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves SA ZVEREJŇUJE DŇOM 26. 11. 2019. 
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