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Návrhy na uznesenia 
 
tvoria súčasť materiálu. 

 
 
 
 



1. DOM SLUŽIEB - pred ĺženie platnosti uznesenia 
 MsZ uznesením č. 650 zo  dňa 25. 2. 2010 schválilo – okrem iného – vyhlásenie novej 
verejnej súťaže na využitie objektu Domu služieb s termínom plnenia do 30. 6. 2010. Toto 
uznesenie doposiaľ nebolo splnené jednak z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sa dá predpokladať výstavba časti nového objektu alebo súvisiacich 
stavieb a jednak kvôli všeobecnej ekonomickej situácii, ktorá by mala, resp. bude mať 
negatívny vplyv na výšku možnej kúpnej ceny za predmetný objekt. Okrem toho, mesto 
v tomto období malo v ponuke na predaj dva objekty, z ktorých jeden nebol odpredaný pre 
nezáujem , ďalšou skutočnosťou na zváženie je i fakt, že finančný príjem za predmetný predaj 
Domu služieb bude aktuálny až v čase, keď vybratý investor pristúpi k realizácii investičného 
zámeru, čo je možné odhadovať na r. 2011-2012. 
 Na základe uvedeného odporúčame predĺžiť platnosť uznesenia MsZ č. 650 z 25. 2. 
2010 do 30. 06. 2011. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie  
informáciu o stave plnenia uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010, 
2. schvaľuje 
predĺženie platnosti uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010 do 30. 06. 2011. 
 

 
 2. Spišská katolícka charita, Jesenského č. 5, Spišská Nová Ves 
 SpKCH listami doručenými dňa 4. 8. 2010 obrátila na mesto Spišská Nová Ves so 
žiadosťou: 

- o schválenie likvidácie časti dlhodobo prenajatých stavebných 
nehnuteľností tvoriacich niekdajšiu MŠ Gaštanová č. 11 (súp. č. 1921 na 
parcele KN-C 7212) v Spišskej Novej Vsi, 

- o prevod vlastníctva prenajatých nehnuteľností tvoriacich niekdajšiu MŠ 
Gaštanová (obsah žiadosti je zrejmý z príloh tohto materiálu). 

Nehnuteľnosti MŠ Gaštanová boli prenajaté „zmluvou o výpožičke nebytových 
priestorov č. 33/2005 zo dňa 8. 4. 2005 na 50 rokov. Predmetné nehnuteľnosti slúžia na 
prevádzku špeciálnej základnej a praktickej školy pre telesne postihnuté deti.  

V súčasnosti SpKCH pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu prenajatých budov, ktoré 
po rekonštrukcii majú slúžiť ako špeciálna základná, praktická a materská škola. Jestvujúce 
objekty sú postavené do pôdorysu v tvare písm. H, pričom hlavné trakty sú dvojpodlažné, 
spojovací trakt je jednopodlažný. Súčasťou rekonštrukcie mala byť aj nadstavba 
spojovacieho traktu, avšak na základe posúdenia tejto časti objektu statikom, investor bol 
nútený od tohto zámeru upustiť. Jediným akceptovateľným riešením jestvujúceho stavu je 
zbúranie spojovacieho traktu a na jeho mieste výstavba novej dvojpodlažnej budovy.  

Na základe uvedených skutočností SpKCH žiada o vydanie súhlasu na zbúranie 
predmetného objektu (vrátane častí v grafickej prílohe vyznačených červenou farbou; 
presná špecifikácia je daná projektovou dokumentáciou stavby: „Rekonštrukcia Špeciálnej 
základnej školy Sv. M. M. Kolbeho Spišská Nová Ves“ z júna 2010). 

 
V tejto súvislosti poznamenávame, že realizáciou zámeru pre obidve zmluvné strany   

dôjde z hľadiska vlastníctva nehnuteľnosti k závažnej zmene, nakoľko pôjde o cudziu 
investíciu do majetku mesta, ktorú v zmysle uzavretej (citovanej) zmluvy (ale aj v zmysle 
všeobecne platných právnych predpisov) bude mesto povinné investorovi po uplynutí 



platnosti zmluvy nahradiť (finančný objem, o ktorý sa rekonštrukciou zvýši hodnota 
predmetu výpožičky, pričom jeho výpočet a preukázanie bude značne problematické). 
Z tohto hľadiska považujeme za vhodné uvažovať o prevode vlastníctva predmetu nájmu 
v prospech nájomcu. Žiadosť o prevod vlastníctva prenajatých nehnuteľností nie je 
predmetom rokovania tohto MsZ, nakoľko v krátkej lehote nebolo možné zabezpečiť 
zákonom určené náležitosti určené pre rokovanie MsZ. 
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Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate predložených žiadostí Spišskej katolíckej charity v Spišskej 
Novej Vsi, 
2. súhlasí  
s realizáciou stavby (rekonštrukcie) Spišskej katolíckej charity, Jesenského č. 5, 
Spišská Nová Ves, podľa PD „Rekonštrukcia Špeciálnej základnej Sv. M. M. Kolbeho 
Spišská Nová Ves“ na objekte súp. č. 1921 postavenom na parcele KN-C 7212 v k. ú. 
Spišská Nová Ves, zapísanom v LV-1,  
3. ukladá  
vydať súhlasné stanovisko žiadateľovi podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 12. 2010    Z: Ing. Peter Petko 

 
* * * * * 

 
SNV, 05. 8. 2010 
 
Vypracoval: Ing. M. Kellner  

      


