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VYSPORIADANIE   VLASTNÍCTVA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1. Silvester Fedorčák, Trenčianska 3, Sp. Nová Ves 

Žiadosť o odkúpenie pozemku - časť par. č. KN 10006 a časť par. č. KN 10009/1 
(lesné pozemky) o výmere cca 150 m2  v lokalite „Malé pole“, časť „Farský lesík“. Žiadateľ 
užívanie predmetného pozemku prevzal po svojom starom otcovi. Ten ho užíval na chov včiel 
na základe dohody o užívaní z roku 1968 uzatvorenej s vtedajším Lesným závodom v Sp. 
Novej Vsi. 

 Oddelenie územného plánovania súhlasí s odpredajom alebo s prenájmom 
predmetných pozemkov v prospech žiadateľa.  

Ide o žiadosť rovnakého charakteru, akú MsZ už pre danú lokalitu riešilo – 
a vzhľadom na to, že ide o lesný pozemok v lokalite s reálnym predpokladom rozvoja 
výstavby rodinných domov - MsZ odpredaj  predmetných lesných pozemkov zamietlo. 

 
MsR neodporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
 odpredaj pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť par. č. KN 10006 a časť par. č. KN 
10009/1 (lesné pozemky) o výmere cca 150 m2  pre 
Silvestra  Fedorčáka, Trenčianska 3 Sp. Nová Ves. 
  

 
 

* * * * * 
2. Vladimír Ratvaj, Brezová 38, Sp. Nová Ves  

Žiadosť o odkúpenie pozemku - časť par. č. KN 7243/1 (ost. pl.) o výmere cca 24 m2 

za účelom výstavby garáže pri  bytovom dome, v ktorom žiadateľ je vlastníkom bytu. 
V tomto prípade by šlo o prístavbu novej garáže k jestvujúcemu radu garážových boxov. 

Mesto 
SNV 

Situovanie 
žiadaného 
pozemku Lokalita  

MALÉ POLE  



K bodu rokovania: 14 

Z pohľadu územného plánu sa v uvedenom území s rozšírením výstavbou  garáží 
neuvažuje.  

Z hľadiska Zásad predaja pozemkov ide o voľný pozemok, ktorý v prípade 
schválenia na predaj by mal byť realizovaný  verejnou súťažou. 

 
MsR neodporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť par. č. KN 7243/1 o výmere  cca 24 m2 
(ost.. pl.), pre Vladimíra  Ratvaja, Brezová 38, Sp. Nová Ves.  
 

 
* * * * * 

 
3. František Cako, Wolkerova 2036/13, Sp. Nová Ves. 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - časť par. č. KN 6264/1 (zast. pl.),  prípadne časť par. 
č. KN 6263/1 (zast. pl.) cca 21 m2 za  účelom výstavby garáže pre motorové vozidlo 
pridelené zdr. ťažko postihnutej manželke (jej zdr. stav si vyžaduje doprovod ďalšej osoby).  

Nakoľko MsÚ pripravuje hromadnú výstavbu garáží na sídl. Mier, oddelenie 
územného plánovania nesúhlasí s prístavbou ďalších garáží k jestvujúcim garážovým 
boxom, navyše - v koncových polohách garážových radov sa nachádzajú inž. siete. 

Predmetné pozemky už viackrát boli predmetom záujmu o výstavbu garážových 
boxov, avšak všetky boli zamietnuté. Okrem toho, z hľadiska Zásad predaja pozemkov 
ide o voľné pozemky, ktoré v prípade schválenia na predaj by mali byť realizované  
verejnou súťažou. 

Žiadaný 
pozemok 
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MsR neodporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť par. č. KN 6264/1 (zast. pl.),  prípadne 
časť par. č. KN 6263/1 (zast. pl.) cca 21 m2, pre 
Františka Caka, Wolkerova2036/13, Sp. Nová Ves. 

 
* * * * * 

 
4. Anna Kreššová, Šarišská 9,  Sp. Nová Ves 

Uvedená vlastníčka pozemkov navrhuje (ponúka) mestu  Spišská Nová Ves 
odkúpenie pozemkov v lokalite „Viľčurňa „ zapísaných v liste vlastníctva č. 8192, a to: 

-par. č. KN 6593/5  o výmere    173 m2 (zast. pl.), 
-par. č. KN 6595/5  o výmere  3298 m2 (TTP), 
-par. č. KN 6595/6  o výmere      32 m2 (TTP), 
-par. č. KN 10030/16 o výmere 621 m2 (TTP), 
-par. č.KN 10030/17 o výmere 51 m2 (TTP), 
čo je celkom 4175 m2, za kúpnu cenu 15 €/m2 (452,- Sk/ m2, teda celkom cca 

1,9 mil. Sk), prípadne za cenu určenú znaleckým ohodnotením. 
Podotýkame, že na ponúkanú parcelu č. KN 6595/5 bola mestom Sp. Nová Ves 

uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 22. 12. 2008  pre 
právo uloženia a vstup k inžinierskym sieťam (vysoké napätie) súvisiacim s výstavbou IBV 
„Červený jarok“ . 

Žiadaný 
pozemok  

(v alternatívach) 



K bodu rokovania: 14 

Z pohľadu územného plánu v danej lokalite je uvažované napojenie IBV Červený 
jarok na elektrorozvody, na ktoré je vydané právoplatné stavebné povolenie. 

 
MsR neodporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

  neschvaľuje 
   odkúpenie pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves: 

- par. č. KN 6593/5  o výmere    173 m2 (zast. pl.), 
- par. č. KN 6595/5  o výmere  3298 m2 (TTP), 
- par. č. KN 6595/6  o výmere      32 m2 (TTP), 

  - par. č. KN 10030/16 o výmere 621 m2 (TTP), 
- par. č. KN 10030/17 o výmere   51 m2  (TTP) od 

 Anny Kreššovej, Šarišská 9,  Sp. Nová Ves. 
 

* * * * * 
 

5. Marek Klein, Rybničná 9200/13, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je vlastníkom domu v Novoveskej Hute na par. č. KN 8833 a žiada 

o odkúpenie pozemkov - časť pozemnoknižnej par. č. 5927/5 (diel 1,2) o výmere 284 m2, časť 
pozemnoknižnej  par. č. 5938 (diel 13,14,15) o výmere 43 m2  (spolu o výmere 327 m2) podľa 
GP č. 47/2008 zo dňa 1. 7. 2008. Ide o časti pozemkov zastavaných rodinným domom 
žiadateľa a zabraté priľahlým dvorom (časť pozemkov je vo vlastníctve žiadateľa).    

Z pohľadu územného plánu sú žiadané pozemky určené na obytné využitie. 
Pokiaľ nedôjde k obmedzeniu prístupových práv na ostatné pozemky, oddelenie ÚP 
súhlasí s ich odpredajom. 
 

MsR odporúča schváliť iba predaj pozemku zastavaného rodinným domom. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Neschvaľuje 
odpredaj pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť pozemnoknižnej par. č. 5927/5 (diel 
1,2 ) o výmere 284 m2, 
2. Schvaľuje  
odpredaj pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť pozemnoknižnej par. č.5938 (diel 
13,14,15) o výmere 43 m2, podľa GP č. 47/2008, zacenu určenú znaleckým posudkom 
pre 
Mareka  Kleina, Rybničná 9200/13, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves. 
 
3. Ukladá 
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 
T: 31. 12. 2009    Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 
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* * * * * 
 
 
6. Ľudovít Jaško a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves,  
     Dušan Brziak a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves, 
     Alžbeta Jenčušová, Hviezdoslavova 3,  Sp. Nová Ves, 
sú vlastníkmi prízemných bytov bytového domu  Hviezdoslavova 1,3 (s. č.  442).  

V závere roka 2007 požiadali mesto o súhlas s realizáciou výstavby štyroch 
podmurovaných balkónov (štvrtou záujemkyňou bola Margita Baronová). MsZ uvedený 
zámer schválilo uznesením č. 214 zo dňa 13. 12. 2007 s tým, že: 

- vysporiadanie vlastníctva sa vykoná po porealizačnom zameraní stavieb 
(podmurovaných balkónov), 

- cena pozemku bude určená znaleckým ohodnotením. 
 
V súčasnosti uvedení stavebníci už majú spomínané stavby zamerané porealizačným 

zameraním a majú vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 
V zmysle uvedených skutočností citovaní stavebníci teraz požiadali o prevod 

vlastníctva podmurovanými balkónmi zastavaných pozemkov, a to: 
 
- Ľudovít Jaško a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves, parcelu č. KN 

220/2 (zast. pl.) o výmere 8 m2,  
- Dušan Brziak a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves, parcelu č. KN 

275/8 o výmere 8 m2, 
- Alžbeta Jenčušová, Hviezdoslavova 3,  Sp. Nová Ves, parcelu č. KN 275/7 o 

výmere 8 m2 .   

Žiadaný pozemok - 
- časť parc. č. 5927/5 

Rodinný dom 
žiadateľa 
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Na základe uvedených informácií odporúčame predmetnú žiadosť – predaj pozemkov – 
v prospech citovaných žiadateľov schváliť.  
 

MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Schvaľuje 
odpredaj pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves: 
- par. č. KN 257/ 7 (zast. pl.) o výmere 8 m2 podľa GP. č. 73/2008 pre  
Alžbetu Jenčušovú, Hviezdoslavova 3,  Sp. Nová Ves, 
- par. č. KN 275/8 (zast. pl. ) o výmere 8 m2 podľa GP. č. 73/2008 pre  
Dušana Brziaka a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves, 
- par. č. KN 220/2 (zast. pl.) o výmere 8 m2 podľa GP. č. 73/2008  pre 
Ľudovíta Jaška a manž., Hviezdoslavova 1, Sp. Nová Ves. 
Cenu pozemkov určiť znaleckým posudkom. 

 
 

2. Ukladá 
nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schválených nadobúdateľov vlastníctva. 
 
T: 31. 12. 2009    Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 

 
 
 
    Pôvodný stav predmetnej časti bytového domu Hviezdoslavova 1,3 
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    Aktuálny stav bytového domu Hviezdoslavova 1,3 

 
 

* * * * * 
 
 
7. Mesto Spišská Nová Ves – odstránenie stavieb 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi  uznesením č. 468 zo dňa 11. 12. 2009 
schválilo predaj pozemkov v lokalite pod Kauflandom pre IOF, s.r.o., Prešov. Na 
predmetných pozemkoch sa nachádzajú aj stavby mesta, ktoré nie sú, resp. nebudú 
predmetom prevodu vlastníctva. Vzhľadom na to, že MsZ akceptovalo prezentovaný 
investičný zámer citovaného investora do daného územia, stavby mesta bude nevyhnutné 
odstrániť. Konkrétne ide o budovy skleníkového hospodárstva. V súčasnosti sú v rámci 
nájomného vzťahu využívané iba v obmedzenom rozsahu. 
 Na základe uvedeného navrhujeme, aby MsZ schválilo zbúranie (odstránenie) 
predmetných stavieb skleníkového hospodárstva. Budovy t.č. majú nulovú zostatkovú 
hodnotu. 

 
MsR odporúča návrh schváliť. 

 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Schvaľuje  
zbúranie (odstránenie) budov  mesta Spišská Nová Ves, a to: 
- budova s.č. 3935 (poľnohosp. budova) na parcele KN 2392/1, 
- budova s.č. 3937 (priemys. budova, sklad) na parcele KN 2392/2, 
- budova s.č. 3936 (priemys. budova, sklad) na parcele KN 2392/3, 
v k.ú. Spišská Nová Ves zapísané na LV-1. 
 

Pozemky 
žiadané na 

vysporiadanie 
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2. Ukladá 
zabezpečiť odstránenie predmetných nehnuteľností a ich následné vyradenie z majetku 

mesta.  
T: 31. 12. 2009    Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 

 

 
* * * * * 

 
8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová č. 19, Bratislava 212 
 Ministerstvo hospodárstva SR listom zo dňa 30. 1. 2009 ponúka prebytočný majetok, 
a to pozemky, ktoré „sa nachádzajú v časti pod miestnymi komunikáciami a z časti 
tvoria verejné priestranstvo, svah s okrasnou výsadbou medzi bytovými domami“.  

Konkrétne ide o ponuka na prevod vlastníctva pozemkov 
- par. č. KN 2689 o výmere 177 m2  (zast. pl.),  
- par. č. KN 2689/29 o výmere 6957m2  (zast. pl.), čo je celkom o výmere 7134 m2. 
Pozemky sú zapísané v liste vlastníctva č. 9546. 

 Predmetné parcely sú súčasťou verejného priestranstva (zeleň, ale aj spevnené plochy) 
v okolí objektu s.r.o. URANPRES, objektu „Topoľčianka“ a hlavne v okolí bytových domov 
tvoriacich priľahlú Ul. Fr. Kráľa, v k ú. Sp. Nová Ves. MH SR nám pozemky ponúka za 
celkovú kúpnu cenu 2 073,- € (62 451,- Sk), ktorá pozostáva z: 

- kúpnej ceny pozemkov (235,42 € , čo je 0,033 €/m2, resp. 0,99-Sk/m2!! ), 
- nákladov vynaložených na vypracovanie geom. plánu a znaleckého posudku.  
Z pohľadu územného plánu je širšie okolie, ako aj predmetné parcely, súčasťou 

plochy bývania, prevažne formou viacbytových domov. Z tohto pohľadu bolo by vhodné, 
aby ponúkané pozemky boli vo vlastníctve mesta Sp. Nová Ves.  
 

MsR odporúča ponuku prijať. 

Budova 
s.č. 3935 

Budova 
s.č. 3937 

Budova 
s.č. 3936 
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Ponúkaný 
pozemok 

Budova 
URANPRES-u 

Budova 
„Topoľčianka“  

Ponúkaný 
pozemok K URANPRES-u 

HURBANOVA ul. 
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Mlynská 
ulica 

Ulica  
Fr. Krá ľa 

Ponúkaný 
pozemok 

Dielne 
EMKOBEL -u 

Ponúkaný pozemok 
tvoriaci verejné 
priestranstvo  
Ul. Fr. Krá ľa 
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Ponúkaný pozemok 
tvoriaci verejné 
priestranstvo  
Ul. Fr. Krá ľa 

Ponúkaný 
pozemok Budova dielní 

EMKOBEL -u 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje 
odkúpenie pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves zapísaných v liste vlastníctva č. 9546, a to 

par. č. KN 2689 o výmere 177 m2  (zast. pl.) a par. č. KN 2689/29 o výmere 6957m2 (zast. pl.) 

za kúpnu cenu 0,033 €/m2 + vynaložené náklady spojené s prevodom vlastníctva od:  
SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava. 
 
2. Ukladá 
nehnuteľnosti vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
  
T: 31. 12. 2009    Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 

* * * * * 
 

 
9. Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves,  Letná ul. č. 60, Sp. Nová Ves 

Uvedený žiadateľ v zastúpení dekanom Antonom Mišekom doručil MsÚ v Sp. N.Vsi 
žiadosť  v nasledovnom znení: 

„Na základe toho, že budova ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Markušovskej ceste bola 
mestom Spišská Nová Ves predaná do vlastníctva farského úradu dovoľujem si Vás požiadať 
aj o vysporiadanie pozemkov pod samotnou budovou školy a pozemkov k nej priľahlých. 
Svoju požiadavku odôvodňujem tý, že pripravujeme projekt rekonštrukcie budovy a prístavby 
kotolne cez fondy Európskej Únie. Je väčšia pravdepodobnosť uspieť v projektoch vtedy, keď 
budova a priľahlé pozemky k nej budú mať jedného vlastníka. 

Na základe nášho spoločného jednania a dohovoru predkladám Vám nasledovný návrh 
na výmenu pozemkov: 
Pozemky v škole: 

- KN 22/1 (zast. plocha) o výmere      1 471 m2 
- KN 22/10 (zast. plocha) o výmere      2 927 m2   
- KN 22/9 (zast. plocha) o výmere        786 m2 

SPOLU:     5184 m2 
 

Zameniť za pozemky: 
- parc. č. KN 1117/1 (ostatné plochy) o výmere    3 103 m2  
(jedná sa o parcelu, cez ktorú prechádza už vybudovaný chodník od bytovky 
z Filinského cesty ku podjazdu.) 
- parc. č. KN 1467 (ostatné plochy) o výmere    1 931 m2 

(pri Vyšnej Hati – fľuder) 
- parc. č. KN 1492/11 (ostatné plochy) o výmere       48 m2 

(pri Vyšnej Hati – fľuder) 
- parc. č. KN 1492/12 (ostatné plochy) o výmere       34 m2 

(pri Vyšnej Hati – fľuder)                                                                                    
SPOLU:     5116 m2 

         
        Anton Mišek, v.r. 
            dekan, farár“  
 

Žiadané pozemky: 
- KN 22/1 o výmere 1 471 m2 (zast. plocha) je parcelou zastavanou budovou 

školy, 
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-  KN 22/9 o výmere 786 m2 (zast. plocha) je parcelou zastavanou ihriskom, 
-  KN 22/10 o výmere 2 927 m2 (zast. plocha) je parcelou, na ktorej sa 

nachádzajú spevnené plochy (v prevažnej miere ide o parkovisko).  
Parcela č. KN 22/8 o výmere 4 660 m2 tvorí školský dvor - pozemok 

s trávnatým porastom a drevinami. Táto parcela by ostala vlastníctvom mesta s tým, že 
MsZ uznesením č. 411 z 25. 9. 2008 ju schválilo na 20-ročnú výpožičku Rímskokatolíckej 
Cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves,  Letná ul. č. 60, Spišská Nová Ves.  

 
MsR, vzhľadom na to, že tunajšia Farnosť ponúka na zámenu pozemky, 

ktoré svoju hodnotou, situovaním a ani možným využitím nezodpovedajú žiadaným 
pozemkom v centre mesta, odporúča ponuku na zámenu pozemkov zamietnuť.  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Neschvaľuje  
predložený návrh vzájomnej zámeny pozemkov medzi mestom Sp. N. Ves  
a Rímskokatolíckou Cirkvou, Farnosť Spišská Nová Ves,  Letná ul. č. 60,  
2. Schvaľuje výpožičku  
pozemku v k.ú. Sp. N. Ves zapísaného v LV 1 parc.č. KN 22/9 o výmere 786 m2 (zast. 
plocha) s ihriskom na dobu 20 rokov pre Rímskokatolícku Cirkev, Farnosť Spišská 
Nová Ves,  Letná ul. č. 60, Spišská Nová Ves.  
3. Ukladá  
zabezpečiť zmluvný vzťah k pozemku schválenému na výpožičku. 
T: 30. 06. 2009     Z: Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 
 

 
 

Ponúkaná 
parcela  

KN 1117/1 
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* * * * * 

 
 

10. URANPRES, s.r.o., Fraňa Kráľa č. 2, Sp. Nová Ves 
V rámci realizácie inžinierskych sietí súvisiacich s projektom výstavby strediska 

cestovného ruchu  s názvom „Športovo- rekreačný areál Novoveská Huta“ lokalita 
Rybníky („horSKIpark“)  je potrebné pre účely rozšírenia komunikácie vedúcej do 
predmetnej lokality popri areáli spoločnosti URANPRES, s.r.o., odkúpiť  časť par. č. 9859/1 
(ost. pl.) o výmere 1202 m2 (diel 6),  ako novovytvorenú  par. č. KN 10140 (zast. pl.) podľa 
GP č. 24/2008 zo dňa 30.12. 2008 pre mesto Sp. Nová Ves. 

Vlastník predmetnej nehnuteľnosti v písomnom stanovisku uvádza, že je ochotný 
pristúpiť na nami navrhovaný prevod vlastníctva pozemku s podmienkou, že kúpna cena 
pozemku bude určená znaleckým posudkom. 

 
Materiál nebol prerokovaný v MsR,  

do MsZ je predkladaný kvôli časovej naliehavosti. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne - schvaľuje  
odkúpenie pozemku v k.ú. Sp. Nová Ves - časť par. č. 9859/1 (ost. pl.) o výmere 
1202 m2 (diel 6),  ako novovytvorenú  par. č. KN 10140 (zast. pl.), podľa GP č. 
24/2008 zo dňa 30.12. 2008 od: URANPRES s.r.o., Fraňa Kráľa  2, Sp. Nová Ves, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
T: 30. 06. 2009    Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 

Priestranstvo tvorené 
parcelami KN 1467,  

KN 1492/11 a KN 1492/12 



K bodu rokovania: 14 

11. M.T.O., s.r.o., Diamantová č. 6, 040 11  Košice 
 V rámci rokovania MsZ konaného dňa 11. 12. 2009 bolo uznesením č. 474 schválené 
odkúpenie súboru nehnuteľností daných znaleckým posudkom č. 37/2008 vypracovaným 
znalcom Ing. Jánom Fučilom. Ide o majetok určený na realizáciu projektu „Priemyselná 
zóna Spišská Nová Ves – Podskala“. Financovanie odkúpenia predmetného majetku bolo 
zabezpečené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom „Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie inžinierskych stavieb, projektovej 
dokumentácie, výkup pozemkov a objektov súvisiacich s regionálnym rozvojom na rok 2008“ 
uzavretej s Ministerstvom hospodárstva SR dňa 17. 12. 2008. 
 Na základe citovaného uznesenia mesto uzavrelo príslušnú kúpnu zmluvu 
a vykonal sa prevod vlastníctva všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa v predmetnej 
lokalite (mesto predmetné nehnuteľnosti už má zapísané na svojom liste vlastníctva). 
Následne sa však zistila disproporcia medzi citovanou zmluvou MH SR, príslušným 
znaleckým posudkom a projektom zriadenia predmetnej priemyselnej zóny.  

Pre odstránenie chybného stavu je potrebné:  
- uzavrieť doplnok „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR ...“ 

(t.č. je už pred podpísaním obidvoma zmluvnými stranami), 
- pôvodnému majiteľovi nehnuteľností v predmetnej lokalite „vrátiť“ 

nehnuteľnosti – pozemky, ktoré nebudú tvoriť podstatu budúcej „Priemyselnej 
zóny Spišská Nová Ves - Podskala“. Ide o pozemky citované v nižšie 
uvedenom návrhu uznesenia. 

Vzhľadom na to, že mesto Spišská Nová Ves na základe zistených skutočností 
pôvodnému vlastníkovi neuhradilo kúpnu cenu zodpovedajúcu obsahu kúpnej zmluvy, 
„späťvrátenie“ vlastníctva nehnuteľností neprináležiacich do budúcej priemyselnej zóny 
je potrebné vykonať za minimálnu symbolickú kúpnu cenu, t.j. za 1 € s tým, že sprievodné 
náklady nevyhnutné na vykonanie spätného prevodu vlastníctva budú obidve zmluvné strany 
znášať rovným dielom. 
 

Materiál nebol prerokovaný v MsR,  
do MsZ je predkladaný kvôli časovej naliehavosti. 

 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Schvaľuje  

predaj pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves v celosti: KN 3431/18 (zast. pl.), KN 3431/19 (zast. 
pl.),  KN 3449 (záhrady),  KN 3450 (záhrady), KN 3451 (záhrady), KN 3468 (zast. pl.), KN 
3469 (zast. pl.), KN 3471 (zast. pl.) a KN 3489 (záhrady) za celkovú kúpnu cenu 1,00 € pre 

M.T.O., s.r.o., Diamantová č. 6, 040 11  Košice. 
2. Ukladá  

vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
T: 30. 06. 2009     Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 
 
 
12. Mgr. Igor Pirháč, Zábojského 17, Sp. Nová Ves 

V súvislosti s pripravovanou realizáciou zámeru výstavby rodinných domov podľa 
štúdie „IBV Fer čekovce-Triangel-Karpatská ul.“ uvedený spolumajiteľ pozemku v tejto 
lokalite ponúka mestu na odkúpenie pozemok parc. č. E-KN 52735/2 o výmere 864 m2 (orná 
pôda). Pozemok sa nachádza v k. ú. Sp. Nová Ves, vlastníctvo pozemku je zapísané v liste 
vlastníctva č. 4008.  



K bodu rokovania: 14 

Časťou ponúkaného pozemku prechádza miestna komunikácia Muráňskej ulice. 
Odkúpením predmetného pozemku sa zároveň čiastočne vytvoria predpoklady pre nové 
(priame) cestné napojenie citovanej lokality na príjazdovú časť Muráňskej ulice. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame ponuku na odkúpenie pozemku 
prija ť. 

 
Materiál nebol prerokovaný v MsR, do MsZ je predkladaný kvôli časovej 

naliehavosti. 
  
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne - schvaľuje  
odkúpenie pozemku v k.ú. Spišská Nová Ves parc. č. E-KN 52735/2 (or. pôda) 
o výmere 864 m2  z LV 4008 od vlastníkov evidovaných týmto listom vlastníctva. 
Cenu pozemku určiť znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  

vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
 
T: 31. 12. 2009     Z: Ing. M. Kellner, pov. prednosta MsÚ 
 

 
 
SNV, 11. 02. 2009    Vypracovali: V. Číková, Ing. M. Kellner  
 
 

 

Pozemok  
E-KN 52735/2 


