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VYSPORIADANIE  VLASTNÍCTVA  NEHNUTE ĽNOSTÍ  - DODATOK  
 
10. IOF, s. r. o., Hlavná  č. 57, 080 01 Prešov 

Spoločnosť IOF, s. r. o., Hlavná  č. 57, 080 01 Prešov, zabezpečuje výstavbu 
obchodných objektov na pozemkoch, ktoré odkúpila od mesta Spišská Nová Ves (TESCO, 
NAY) . V tomto štádiu sa ukončujú práce na výstavbe inžinierskych sietí zabezpečujúcich 
prevádzku stavebných objektov v danom území. Uloženie, prevádzka a údržba sietí 
nachádzajúcich sa v pozemkoch iných vlastníkov obvykle rieši zriadením vecného 
bremena, ktoré v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo. 

Na základe uvedeného sa spoločnosť IOF, s. r. o., v decembri 2011 obrátila na mesto 
Spišská Nová Ves, ako na vlastníka predmetných nehnuteľností (pozemkov), so 
žiadosťou o zriadenie príslušných vecných bremien, čo MsZ uznesením č. 155/2011 z 15. 
12. 2011 schválilo. 

V rámci dokončovacích prác a kompletizácii dokumentácie k stavbe OC Tesco 
hore uvedená spoločnosť zistila, že ich pôvodná žiadosť o zriadenie vecných bremien 
nebola úplná, preto t. č. požiadali o dodatočné schválenie nasledujúcich vecných 
bremien: 

a. vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2379/7 pre uloženie, užívanie, 
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny splaškovej kanalizácie v prospech 
vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31, 

b. vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2398, 2390/3, 2391/11 a KN-E 
52494/2  pre uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny dažďovej 
kanalizácie v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-
C 2391/31,  

c. vecné bremeno in rem na parcely mesta KN-C 2391/17 pre uloženie, užívanie, 
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny elektrickej NN-prípojky v prospech 
vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31.  

Žiadateľ navrhuje, že vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške 1,- euro za 
každé bremeno. 

Keďže ide o obvyklú prax a vecné bremená sa budú vzťahovať len na presne 
vymedzené úseky pozemkov mesta (podľa príslušného geometrického plánu 
vypracovaného na zriadenie vecných bremien), odporúčame žiadateľovi v uvedenej 
podstate žiadosti vyhovieť. 

 
Horeuvedená spoločnosť zároveň požiadala o zriadenie vecných bremien na 

novovytvorené parcely KN-C 10172/5 a KN-C 2391/70, ktoré by mali spočívať v práve 
vybudovať cestné prípojky k ich pozemkom, resp. k pozemkom spoločností, ktoré 
zastupujú. V tomto prípade neodporúčame tejto žiadosti vyhovieť, nakoľko by mesto 
uvedené pozemky poskytlo žiadateľovi viac-menej bezplatne, ale odporúčame, aby 
MsZ schválilo ich predaj v prospech  spoločnosti, ktorú IOF, s. r. o., Prešov 
zastupuje, a to ALEA INVEST, s. r. o., Jána Hollého 7, 071 01 Michalovce. Keďže ide 
o pozemky, ktorými sa bude zabezpečovať vstup a vjazd k pozemkom spomínaného 
vlastníka, pozemky možno podľa zákona o majetku obcí v platnom znení predať podľa 
§ 9a ods. 8 písm. b, a to za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej 
znaleckým posudkom. Celková hodnota citovaných pozemkov stanovená znaleckým 
posudkom č. 6/2012 dňa 22. 2. 2012 vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 
č. 1, Sp. Nová Ves, je 7 289,00 €. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

 1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti IOF, s. r. o., Hlavná  č. 57, 080 01 Prešov, o zriadenie vecných 
bremien na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v lokalite pri 
Moste Matuškova v Sp. Novej Vsi, 

2. schvaľuje: 
A. Doplnenie uznesenia MsZ SNV č. 155/2011 z 15. 12. 2011 o zriadenie vecných 
bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská Nová 
Ves:  
a. vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2379/7 pre uloženie, užívanie, 
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny splaškovej kanalizácie v prospech 
vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31, 
b. vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2398, 2390/3, 2391/11 a KN-E    
52494/2  pre uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny 
dažďovej kanalizácie v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 
2391/30, KN-C 2391/31, 
c. vecné bremeno in rem na parcely mesta KN-C 2391/17 pre uloženie, užívanie, 
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny elektrickej NN-prípojky v prospech 
vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31,  
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 144/2011 vyhotoveným dňa 10. 
2. 2012 Ing. Pavolom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves, a to za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,00 € za každé jedno z vecných bremien, 
B. Zmenu dátumu vypracovania GP citovaného v uznesení MsZ SNV č. 
155/2011 z 15. 12. 2011, a to na 10. 2. 2012, 

Priestor 
bývalých 
skleníkov 

Pozemky 
navrhované 
na predaj 
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C. Predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení –  KN-C 10172/5 (zastavaná plocha) o výmere 29 
m2 a KN-C 2391/70 (orná pôda) o výmere 169 m2, podľa geometrického plánu č. 
144/2011 vypracovaného 10. 2. 2012 Ing. Pavolom Kostelníkom, J. Wolkera 
2036/15, Spišská Nová Ves, spoločnosti ALEA INVEST, s. r. o., Jána Hollého 7, 
071 01 Michalovce, za cenu vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 
6/2012 dňa 22. 2. 2012 vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, 
Sp. Nová Ves, t. j. celkom za 7 289,00 €. 
3. ukladá 
zabezpečiť zriadenie vecných bremien a prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto  
uznesenia. 

T: 30. 10. 2012       Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
SNV, 22. 2. 2012 

Vypracoval:   Ing. M. Kellner   
 
 


