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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ - doplnok 
 
 

2. Košický samosprávny kraj (KSK), Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice 
 

Úrad Košického samosprávneho kraja predložil Mestu Spišská Nová Ves žiadosť 
o spoluprácu pri príprave projektu s názvom  „Zna čenie kultúrnych a turistických cieľov 
na pozemných komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR“  pripravovaného 
v rámci aktuálnej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013. Zahraničným partnerom projektu bude organizácia 
TOURINFORM z Borsod–Abaúj–Zemplén župy.  

Cieľom projektu je vytvorenie nových informačných zariadení – dopravných 
informačných značení (D68, D69) a priestorových informačných tabúľ, označujúcich 
turistické atraktivity na jednotlivých tematických cestách, konkrétne na Vínnej, Gotickej 
a Železnej ceste. 

Nakoľko naše mesto leží na Gotickej a Železnej ceste, KSK nás požiadalo o návrh 
miesta na osadenie Priestorovej informačnej tabule v katastri mesta na mestskom pozemku 
v oddychovej zóne. 

 
 Priestorová informačná tabuľa bude obsahovať:  

- mapu tematickej trasy so stručným popisom ďalších 
turistických cieľov ležiacich na trase, 

- odporúčania na ďalšie atraktivity v blízkom okolí, 
- odporúčania na supraštruktúru CR (ubytovacie a stravovacie 

kapacity) v blízkom okolí, 
- najbližšie Turistické informačné centrum. 

 
 
 
 

 
Na osadenie informačnej tabule sme odporučili časť parcely KN 3696/4, a to pri 

vstupe do areálu ZOO (pred budovou kolkárne).  
Vzhľadom na to, že súčasťou dokumentácie k hore uvedenému projektu je aj 

preukázanie vzťahu k pozemku, KSK nás zároveň požiadal o uzavretie nájomnej zmluvy na 
prenájom časti citovanej parcely na dobu 15 rokov, ktorý bude slúžiť na umiestnenie 
spomínaného informačného zariadenia. KSK navrhuje nájomné vo výške 1,- € (slovom jedno 
EURo) „na dobu nájmu“.  
 
Príloha: 
Dopravná značka D68 (vzor) bude umiestnená pred vjazdom do mesta, na nej bude obrázok 
turistického cieľa - (v Spišskej Novej Vsi v rámci Gotickej cesty to bude Rímsko-katolícky farský kostol 
Nanebovzatia Panny Márie a v rámci Železnej cesty - Banícke námestie - banská veža) 
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Dopravná značka D69 (vzor) bude navigovať návštevníka od dopravnej značky D68 k turistickému 
cieľu resp. k priestorovej informačnej tabuli. 

 
* * * 

 
 
 Vzhľadom na to, že v zmysle podstaty zákona o obecnom zriadení možno zámer 
(cieľ projektu) považovať za verejnoprospešný, Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej 
Vsi ho môže považovať za prípad hodný osobitného zreteľa, na základe čoho zmysle § 
9a, ods. 9, písm. c zákona o majetku obcí môže trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov rozhodnúť v prospech žiadateľa tak, ako je to (napríklad) uvedené v návrhu 
uznesenia.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o obsahu predloženej žiadosti KSK súvisiacej s prípravou projektu „Zna čenie 
kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických 
trasách - INFOTOUR“ (projekt v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013), 
 
2. vyhlasuje, 
že podstatu citovaného projektu považuje za verejnoprospešnú v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v platnom znení, a preto za hodnú osobitného zreteľa, na základe 
čoho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov: 
 
3. schvaľuje   
prenájom časti parcely KN  3696/4 o výmere 5 m2 pre Košický samosprávny kraj, 
Nám. Maratónu mieru, č. 1, 042 66 Košice, IČO 35 541 016, na dobu 15 rokov za 
celkové ročné nájomné (vrátane začatého, resp. neukončeného kalendárneho roka) 1,00 € 
bez postupnej ročnej valorizácie. 
 
4. ukladá 
 zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia. 
T: 15. 12. 2009     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
 
 
SNV, 9. 9. 2009 
 
Vypracoval: Ing. M. Kellner      

 


