
MsZ, 12. 12. 2013                                                                            

VYSPORIADANIE VZ

6. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany

 
Danú problematiku žiadateľ

časti pozemku parcely KN-
geometrický plán č. 61/2013 
35320656. Podľa neho má predmetná novovytvorená parcela
lichobežníka s výmerou 402 m

Ak sa MsZ prikloní k alternatíve predaja pozemku, potom
predať v súlade § 9a ods. 1 písm. a)
základe obchodnej verejnej súť

Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom 
12. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  
celkom 11 682,12 €. 

Pre realizáciu obchodnej verejnej sú
pozemku bola stanovená vo výške ur
mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
posudku 48,51 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku v
poplatok za vklad do katastra nehnute

 

 
 

                                                                       K bodu rokovania:
 

VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM
 

Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany
DODATOK  

Danú problematiku žiadateľa možno alternatívne riešiť aj predajom/kúpou
-C 2398 (orná pôda). Pre takúto možnosť

. 61/2013 vyhotovený 10. 12. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, I
a neho má predmetná novovytvorená parcela KN-C 2398/2

402 m2. 
alternatíve predaja pozemku, potom citovaný pozemok 

9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení
obchodnej verejnej súťaže. 

čená znaleckým posudkom č. 59/2013, vypracovaným d
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripoč

realizáciou prevodu vlastníctva pozemku (vypracovanie znaleckého 
, zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 

poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €).  

Predmetný pozemok 

bodu rokovania: 5. 

ĽNOSTIAM  

Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany - 

 aj predajom/kúpou príslušnej 
. Pre takúto možnosť je vypracovaný 
. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 

C 2398/2 (orná pôda) tvar 

citovaný pozemok možno 
platnom znení, teda na 

/2013, vypracovaným dňa 12. 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  29,06 €/m2, čo je 

minimálna kúpna cena 
pripočítanými nákladmi 

(vypracovanie znaleckého 
regionálnom periodiku 18,00 €, 

 



MsZ, 12. 12. 2013                                                                            K bodu rokovania: 5. 
 

 

 

Bytové domy  
VILLA NOVA A a VILLA NOVA B  

Hornád 

OC Neozóna 

Nehnuteľnosť mesta Sp. N. Ves 
- pozemok KN-C 2398  

Predmetný pozemok  



MsZ, 12. 12. 2013                                                                            K bodu rokovania: 5. 
 

 
 
Návrh na uznesenie pre prípad predaja pozemku:  

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie  

žiadosť spol. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 
053 11 Smižany,  o nadobudnutie zmluvného vzťahu k časti pozemku par. č. KN-C 
2398 (orná pôda) pre účely výstavby prístupovej komunikácie a odstavných plôch 
k plánovanej stavbe bytového domu Villa Nova C, 

2. schvaľuje: 
predaj pozemku par. č. KN-C 2398/2 (orná pôda) o výmere 402 m2, ako 
geometrickým plánom č. 61/2013 (vyhotovený 10. 12. 2013 Ing. Pavlom 
Kostelníkom, IČO 35320656) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2398 (orná 
pôda) s výmerou 896 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou 
podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. o majetku obcí v pl. znení, za cenu aspoň 11 815,00 € 
záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľnosti podľa tohto 
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, 

  T: 30. 6. 2014                                          Z: prednosta úradu 
 
SNV, 11. 12. 2013 

Vypracoval: Ing. M. Kellner  

402 m2 
 

Predmetný 
pozemok 


