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        Spišská Nová Ves,  18. 9. 2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 26. 9. 2013 
 
PREDMET:      VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K  NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner       

                           
Prerokované: - - -  
 

Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda prislúchajúca na rozhodnutie MsZ 
 
Prizvaný: - - -  
 
Podpisy: 
  

 
 
 

   
 
Návrhy na uznesení 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
1. Terézia Schlosserová, Zámočnícka 2685/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľka je spoluvlastníčkou rodinného domu v Novoveskej Hute (s. č. 9061, 
orientačné označenie: Hnilecká cesta č. 7), k. ú. Spišská Nová Ves. Spoluvlastníci (dvaja) 
domu vlastníctvo zastavaných a ani priľahlých pozemkov k danej stavbe nemajú 
majetkoprávne usporiadané. T. č. sa hore uvedená žiadateľka obrátila na mesto Spišská 
Nová Ves so žiadosťou u vlastnícke usporiadanie vlastníctva k pozemku mesta Sp. Nová Ves. 

V zmysle uvedeného žiada o odkúpenie časti pozemku Mesta Spišská Nová Ves  - par. 
č. KN-E 55845/5 (vodná plocha.) s celkovou výmerou 479 m2, a to diel 6 o výmere 72 m2, 
diel 7 o výmere 9 m2 a diel 8 o výmere 27 m2 (t. j.  celkom 108 m2), podľa geometrického 
plánu č. 43/2013 vyhotoveného dňa 4. 7. 2013 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454. Ide 
o diely pozemku (niekdajšieho vodného toku), ktorý tvorí časť dvora predmetného rodinného 
domu, časť pozemku je domom zastavaná.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na prevod vlastníctva danej časti  pozemku 
vzťahuje výnimka podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, na 
základe čoho prevod vlastníctva pozemku možno vykonať priamo v prospech spoluvlastníkov 
rodinného domu (podiely po ½-vici), v tomto prípade však výlučne v prospech žiadateľky, 
nakoľko druhý spoluvlastník sa písomne vzdal práva na odkúpenie danej časti pozemku. 

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2013 vypracovaným 10. 9. 
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  je 2 386,00 € (v návrhu uznesenia 
sú k tejto sume pripočítané náklady spojené s prevodom vlastníctva - vypracovanie 
znaleckého posudku – 26,56 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 €).  

 

 

Približné situovanie 
predmetného pozemku 

Nehnuteľnosť  
žiadateľky 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Terézie Schlosserovej, Zámočnícka 2685/2, 052 01 Spišská 
Nová Ves, na prevod vlastníctva časti pozemku mesta Spišská Nová Ves - par. č. KN-
E 55845/5 (vodná plocha) s celkovou výmerou 479 m2,  k. ú. Spišská Nová Ves,  

 
2 . schvaľuje  

predaj časti pozemku – časť parcely č. KN-E 55845/5 (vodná plocha) s celkovou 
výmerou 479 m2 - v k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to diel 6 o výmere  72 m2, diel 7 o výmere 9 m2 
a diel 8 o výmere 27 m2, podľa geometrického plánu č. 43/2013 vyhotoveného dňa 
4. 7. 2013 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, v prospech Terézie Schlosserovej, 
Zámočnícka 2685/2, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 2 478,56 €, 

 
3.  ukladá 

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľky 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 3. 2014        Z: prednostka úradu 

* * * * * 

Cesta  
Spišská Nová Ves - Rožňava 

Suchorský potok 

Kostol 

Požiarna 
zbrojnica 

Novoveská Huta 

Pozemok mesta 
Spišská Nová ves 

Dvor 

Rodinný dom 
žiadateľky 
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2. Marián Slávik a manž. RNDr. Daniela Sláviková, rod. Koreňová, Horská 27,  Spišská 
Nová Ves 

Marián Slávik, rod. Slávik a manž. RNDr. Daniela Sláviková, rod. Koreňová, mestu 
Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie  nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 
8496/3 (TTP) s výmerou 272 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 
68/2013 vyhotoveného 15. 08. 2013 spoločnosťou GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta 1, 
052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 595 578. Pozemok sa nachádza v mestskej časti 
Novoveská Huta.  

Žiadatelia, napriek tomu, že k žiadanej parcele nemajú nejaký konkrétny vzťah,  
majú záujem žiadaný pozemok pričleniť k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi.  

V platnom Územnom pláne (ÚPN) mesta Spišská Nová Ves je pozemok parc. č. KN-C 
8496/1 súčasťou plochy určenej na bývanie formou rodinných domov. Z hľadiska 
územného plánovania zámer odkúpiť časť citovaného pozemku v rozsahu 272 m2 
a pričleniť ho ako záhradu k rodinnému domu, ktorého žiadatelia sú vlastníkmi, nie je 
v rozpore s platným ÚPN mesta Spišská Nová Ves. 

Ak MsZ prejaví vôľu citovaný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení, je tak možné vykonať len na základe obchodnej verejnej súťaže 
(§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripočítanými 
nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľnosti 
(vypracovanie znaleckého posudku 26,56 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku 
v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €).  

Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 46/2013, vypracovaným dňa 
14. 09. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  4 464,00 €. 

 

 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Mariána Slávika a manž. RNDr. Daniely Slávikovej, rod. 
Koreňová, Horská 27, Spišská Nová Ves, o odkúpenie  pozemku parc. č. KN-C 
8496/3 (TTP) s výmerou 272 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu 
č. 68/2013 vyhotoveného 15. 08. 2013 GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 36 595 578, 

2. ne-schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 8496/3 (TTP) s výmerou 272 m2, k. ú. Spišská Nová 
Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení, za cenu aspoň 4 574,56 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy,  

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku 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: 31. 3. 2014                                                                          Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
3. Štefan Valas a manž. Veronika Valasová, F. Urbánka 48, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia majú záujem o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6767/1 (zast.pl.) 
zapísanom v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzeným geometrickým 
plánom č. 1/2013, vyhotoveným Jozefom Chovancom, IČO 14370093, dňa 19. 03. 2013. Ide 
pozemok par. č. KN-C 6767/6 (zast.  pl.) s výmerou 252 m2, k. ú Spišská Nová Ves, 
nachádzajúci sa v obytnej časti mesta zvanej „Kozí vŕšok“ (ďalej len „pozemok“).  

Pozemok je priľahlý k nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. 
Oddelenie územného plánovania nesúhlasí s predajom predmetného pozemku 

z nasledujúcich dôvodov: 
- v pozemku sa nachádzajú inžinierske siete (STL plynovod, NN elektrické vedenie, 

podzemné vedenie v správe UPC), 
- odpredaním pozemku sa zamedzí bezproblémový prístup k toku Hnilica (zhoršenie 

protipovodňového zabezpečenia danej lokality), k zadným traktom existujúcej radovej 
zástavby na ulici F. Urbánka a tiež k existujúcej trafostanici. 

Žiadatelia boli na danú problematiku upozornení. V ich následnom stanovisku sa žiadatelia 
zaviazali, že v prípade predaja pozemku pristúpia na nasledujúce podmienky: 

- „zazmluvnenie“ podmienky o bezproblémovom a okamžitom sprístupnení prechodu cez 
pozemok v prípade mimoriadnej udalosti, 

- v prípade potreby prekládky inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní 
prevodu vlastníctva nehnuteľností, o ktorých toho času nemáme vedomosť) tieto 
zabezpečia budúci kupujúci na vlastné náklady, 

- akceptujú obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu v ňom umiestnených 
inžinierskych sietí (zmluva o zriadení vecného bremena). 

 
Vzhľadom na to, že na strane žiadateľov nejestvujú žiadne skutočnosti, ktoré by umožnili 

uplatniť niektorú z výnimiek daných zákonom o majetku obcí v platnom znení, pozemok 
navrhujeme predať obchodnou verejnou súťažou s tým, že vyššie uvedené podmienky 
budú zakomponované do súťažných podmienok. 
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Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
pozemku bola stanovená vo výške jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov. 

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 40/2013 vypracovaným 
dňa 5. 9. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 8 117,00 €. 

Po pripočítaní nákladov Mesta (vypracovanie znaleckého posudku 26,56 €, zverejnenie 
zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 8 227,56 €. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Štefana Valasa a manž. Veroniky Valasovej, F. Urbánka 48, 052 01 Spišská 
Nová Ves,  o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 6767/6 (zast.  pl.) s výmerou 252 m2, 

k. ú Spišská Nová Ves, 
2. ne-schvaľuje 

s odpredajom novovytvoreného pozemku - par. č. KN-C 6767/6 (zast.  pl.) 
s výmerou 252 m2, podľa geometrického plánu č. 1/2013, vyhotoveného Jozefom 
Chovancom, IČO 14370093, dňa 19. 03. 2013, obchodnou verejnou súťažou podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 8 227,56 € 
záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 
Obchodného  zákonníka v platnom znení. 
T:  31. 3. 2014      Z: prednosta úradu 

 

 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Žiadaný 
pozemok 
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* * * * * 

 
 
4. Justína Baluchová, Wolkerova 30, 052 01 Spišská Nová Ves 
 Žiadateľka je vlastníčkou pozemku parc. č. KN-C 5891 (zast. pl.) s výmerou 21 
m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves a stavby (garáže – súp. č. 5484) na ňom 
postavenej. Nakoľko plocha zastavaná stavbou (garážou) je 23 m2, časť pozemku pod 
stavbou v rozsahu 2 m2 nie je majetkoprávne vysporiadaná. Ide o časť pozemku parc. č. 
KN-C 6134/1 (zast. pl.) s výmerou 2051 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, 
zapísaný v LV 1.  
 Na základe uvedeného žiada o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves 
parc. č. 6134/1 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 - diel 1 podľa geometrického plánu č. 28/2013 
vyhotoveného dňa 12. 06. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 41 686 187. 
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na prevod vlastníctva časti pozemku vzťahuje 
výnimka podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení (predaj 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa), na základe čoho prevod vlastníctva 
pozemku možno realizovať priamo v prospech žiadateľky.  

Cena pozemku určená  znaleckým  posudkom č. 38/2013 vypracovaným 24. 08. 
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 55,00 €. 

Na základe uvedeného odporúčame citovaný pozemok odpredať za cenu určenú 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva (cena  ZP 
26,56 €, poplatok  za  vklad  do  katastra  nehnuteľností  66 €),  t. j. celkom za 147,56 €.  

 
 

Pozemok mesta SNV 
par. č. KN-C 6767/1 

Žiadaný pozemok 
par. č. KN-C 6767/6 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
  žiadosť Justíny Baluchovej, Wolkerova 30, 052 01 Spišská Nová Ves 

o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 6134/1, 
katastrálne územie Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
predaj časti pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona  
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C  6134/1 (zast. pl.) s výmerou 2 
m2 - diel 1 podľa geometrického plánu č. 28/2013 vyhotoveného dňa 12. 06. 2013 
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41 686 187, v prospech Justíny Baluchovej, 
Wolkerova 30, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 147,56 €, 

 3.   ukladá 
   zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľky   
   vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 

  T: 31. 3. 2014                                                  Z:  prednosta úradu 

* * * * * 
5. Ján Háber, rod. Háber a manž. Mária Háberová, rod. Halčinová, Tr. 1. mája, 052 01 
Spišská Nová Ves  

Žiadatelia sú vlastníkmi stavby (garáže),  postavenej na par. č. KN-C 6134/66 
(zast. pl.) s výmerou 22 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 4/2013 
vyhotoveného 08. 04. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská 
Nová Ves, IČO 41 686 187, ktorú nadobudol kúpou od pôvodných vlastníkov. 

Garáž vo vlastníctve 
žiadateľky 

 

Pozemok vo vlastníctve 
mesta SNV 

 

Žiadaná nehnuteľnosť 
Mesta SNV 

 



MsZ, 26. 9. 2013                                                                                  K bodu rokovania: 14. 

13 
 

Garáž bola postavená v rokoch 1999-2000. Pozemok pod stavbou v súčasnosti nie je 
majetkoprávne vysporiadaný. Nakoľko stavbou zastavaný pozemok je vlastníctvom mesta, 
terajší vlastníci garáže žiadajú o jeho odkúpenie.   

 Vzhľadom na to, že ide o zastavaný pozemok, v zmysle zákona o majetku obcí 
v platnom znení ide o predaj pozemku konkrétnemu žiadateľovi podľa §9a ods. 8 
písmena b („predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa“).  

Cena pozemku určená  znaleckým  posudkom č. 49/2013 vypracovaným 18. 9. 
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 660,00 €. 

Na základe uvedeného odporúčame citovaný pozemok odpredať za cenu určenú 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi  súvisiacimi s prevodom vlastníctva 
(vypracovanie znaleckého posudku 26,56 €, poplatok  za  vklad  do  katastra  nehnuteľností  
66 €),  t. j. celkom za 752,56 €.  
 

 
 

 

Pozemok vo vlastníctve 
mesta SNV 

 

Žiadaný pozemok 

Predmetná 
garáž 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
  žiadosť Jána Háberu a manž. Márie Háberovej o odkúpenie pozemku parc. č. 

KN-C 6134/66 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, katastrálne územie Spišská Nová 
Ves, podľa geometrického plánu č. 4/2013 vyhotoveného dňa 08. 04. 2013 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
  odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o   

o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C  6134/66 (zast.pl.) s výmerou 
22 m2, Jánovi Háberovi, rod. Hábera a manž. Márii Háberovej, rod. 
Halčinovej, Trieda 1. mája 55/21, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu 
cenu 752,56 €,  

3.   ukladá 
  zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľov 
  vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 3. 2014                                                                               Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

6. Matúš Hennel, Rajecká 2612/10, 052 01 Spišská Nová Ves 

Matúš Hennel, rod. Hennel, doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie  
nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 7790/5 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 21/2007 vyhotoveného 20. 07. 2013 Ing. Viliamom 
Ondášom, Lipová 6/8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 37706471. Pozemok sa nachádza 
v mestskej časti Ferčekovce.  

Trieda 1. mája 

Ul. Zd.Nejedlého 

Základná 
škola 

Ul. J. Wolkera 

Žiadaný pozemok 

Pozemok vo vlastníctve 
mesta SNV 
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Žiadateľ kúpou citovaného pozemku chce zväčšiť rozlohu svojho stavebného 
pozemku - parc. č. KN-C 7811 (zast. pl.) s výmerou 195 m2, na ktorom plánuje výstavbu 
rodinného domu. 

Z hľadiska územného plánovania je parc. č. KN-C 7790/1 súčasťou plochy určenej na 
bývanie formou rodinných domov. K odpredaju  časti tohto pozemku v rozsahu 68 m2 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá pripomienky. 

 Ak MsZ prejaví vôľu citovaný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení, je tak možné vykonať len na základe obchodnej verejnej súťaže 
(§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripočítanými 
nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľnosti 
(vypracovanie znaleckého posudku 26,56 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku 
v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €).  

Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 47/2013, vypracovaným dňa 
14. 9. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  2 003,00 €. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Matúša Hennela, rod. Hennela, Rajecká 2612/10, 052 01 
Spišská Nová Ves o odkúpenie  pozemku parc. č. KN-C 7790/5 (zast. pl.) s výmerou 
68 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 21/2007 vyhotoveného 
20. 07. 2013 Ing. Viliamom Ondášom, Lipová 6/8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
37706471, 

2. ne-schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 7790/5 (zast. pl.)) s výmerou 68 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení, za cenu aspoň 2 113,56 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku 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: 31. 3. 2014                                                                          Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
7. JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, Dunajská 36, 052 01 Spišská Nová Ves 

Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť JUDr. Ing. Petra Kúkelčíka o odkúpenie  
nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 7678/208 (zast. pl.) s výmerou 45 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 15/2013 vyhotoveného Ing. Jozefom Thuróczym, 
GEOBAM, Toryská 4, 040 11 Košice, IČO 10791531. Pozemok sa nachádza v mestskej časti 
Ferčekovce.  

Žiadateľ má v pláne na danej nehnuteľnosti postaviť garáž, pričom súhlasí 
s podmienkami uvedenými v územnoplánovacej informácii.  

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s výstavbou garáže 
s tým, že garáž bude zapustená v teréne, najlepšie so zelenou strechou, vjazd bude 
realizovaný podľa platných dopravných noriem, peší prístup k lesným chodníkom 
ostane zachovaný a nedôjde k nevhodnému zásahu do inžinierskych sieti a prípadných 
podzemných vedení. 

Ak MsZ prejaví vôľu citovaný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení, je tak možné vykonať len na základe obchodnej verejnej súťaže 
(§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripočítanými 
nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľnosti 
(vypracovanie znaleckého posudku 26,56 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku 
v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €).  

Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 42/2013, vypracovaným dňa 9. 
9. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 1 325,25 €. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti JUDr. Ing. Petra Kúkelčíka, Dunajská 36,  052 01 Spišská 
Nová Ves o odkúpenie  pozemku parc. č. KN-C 7678/208 (zast. pl.) s výmerou       
45 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 15/2013 vyhotoveného 
Ing. Jozefom Thuróczym, GEOBAM, Toryská 4, 040 11 Košice, IČO 10791531, 

2. ne-schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 7678/208 (zast. pl.) s výmerou 45 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení, za cenu aspoň 1 435,81 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku 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: 31. 3. 2014                                                                         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
8. Ing. Martin Kokoru ďa a manž. MUDr. Viera Kokoru ďová, E. M. Šoltesovej 11, 
Spišská Nová Ves 

Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť Ing. Martina Kokoru ďu a manž. MUDr. 
Viery Kokoru ďovej o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 7905/36 (TTP) 
o výmere 540 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 45/2013 

Žiadaný 
pozemok 
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vyhotoveného dňa 23. 7. 2013 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454 (ďalej len ako 
„pozemok“). Pozemok sa nachádza v mestskej časti Ferčekovce.  

Žiadatelia zdôvodňujú svoj záujem tým, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku ich 
príbuzných, ktorý si chcú taktiež majetkoprávne vysporiadať a následne obe pozemky sceliť. 

Pokiaľ ide o súlad s územným plánom mesta, „v schválenom územnom pláne (ÚPN) mesta 
Spišská Nová Ves sa pozemok E KN č. 55690/1 nachádza, na ploche s označením 14 - 
významná ekostabilizačná líniová, ochranná a sprievodná zeleň na elimináciu negatívnych 
vplyvov na životné prostredie a časť parcely je navrhovaná na športovo rekreačné využitie - 
plocha 7a - plocha telovýchovy, športu, rekreácie a cestovného ruchu mestského až 
nadmestského významu pri ploche bývania formou rodinných domov - plocha 3b. V zmenách 
a doplnkoch (ZaD) 2009 ÚPN mesta je navrhovaná komunikácia MOU 7,50/30 funkčnej 
triedy e3 od existujúcej komunikácie v lokalite IBV Ferčekovce, Trnavskej ulice k 
navrhovanej ploche bývania a rekreácie s označením 0.01. 

Z hľadiska územného plánovania ku kúpe časti parcely E KN č. 55690/1 o výmere cca 
750 m2 v zastavanom území mesta OÚPaSP nemá pripomienky.“ 

V prípade, ak MsZ prejaví vôľu pozemok predať, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení je takto možné vykonať len na základe obchodnej 
verejnej súťaže.  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripočítanými 
nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.  

Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 37/2013, vypracovaným dňa 
21. 8. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  12 776,40 €. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ing. Martina Kokoruďu a manž. MUDr. Viery Kokoruďovej, E. 
M. Šoltesovej 11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie  pozemku par. č. KN-C 7905/36 
(TTP) o výmere 540 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 
45/2013 vyhotoveného dňa 23. 7. 2013 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454. 

2. ne-schvaľuje  
predaj pozemku par. č. KN-C 7905/36 (TTP) o výmere 540 m2, k. ú. Spišská Nová 
Ves, podľa geometrického plánu č. 45/2013 vyhotoveného dňa 23. 7. 2013 Ing. 
Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 12 878,93 € 
záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku 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: 31. 3. 2014                                          Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
9. Ing. Marián Jančura, CSc., Hnilčík 146, 053 32 Hnilčík 
     Jozef Jančura, Strojnícka 2674/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú spoluvlastníkmi rodinného domu a priľahlých pozemkov v obci 
Hnil čík, ktoré si chcú navzájom medzi sebou majetkoprávne vysporiadať. 

Súčasťou ich dvora sú aj pozemky par. č. KN-C 1564/1 (zast. pl.) s výmerou 72 m2 
a KN-C 1564/2 (zast. pl.) s výmerou 31 m2, zapísané v LV 1034, k. ú. Hnil čík, ktorých 
vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves (ďalej len „pozemky“). 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadatelia požiadali o odkúpenie pozemkov, a to 
pozemok par. č. KN-C 1564/1 (zast. pl.) v prospech Ing. Mariána Jančuru, CSc., 
a pozemok par. č. KN-C 1564/2 (zast. pl.) v prospech Jozefa Jančuru. Takéto rozdelenie 
súvisí s vlastníctvom stavby nachádzajúcej sa na predmetných pozemkoch a s užívaním 
jednotlivých nehnuteľností. 

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku 
konkrétnemu žiadateľovi podľa §9a ods. 8 písm. b (pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou). 

Ceny jednotlivých pozemkov určené znaleckým posudkom č. 41/2013, 
vypracovaným 06. 09. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, sú: 

- pozemok par. č. KN-C 1564/1 (zast. pl.) .......... 603,36 €, 
- pozemok par. č. KN-C 1564/2 (zast. pl.) .......... 259,78 €. 

V prípade schválenia predaja pozemkov odporúčame, aby minimálne akceptovateľné 
kúpne ceny pozemkov boli určené ako ceny určené znaleckým posudkom s pripočítanými 
nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov (znalecký posudok 
26,56 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €), čo je zohľadnené v návrhu 
uznesenia. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Mariána Jančuru, CSc., Hnilčík 146 a Jozefa Jančuru, Strojnícka 
2674/2, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 1564/1 (zast. 
pl.) s výmerou 72 m2 a KN-C 1564/2 (zast. pl.) s výmerou 31 m2, zapísané v LV 
1034, k. ú. Hnilčík, 

2. schvaľuje  
odpredaj pozemkov v k. ú. Hnilčík podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v 
platnom znení, a to: 

• pozemok par. č. KN-C 1564/1 (zast. pl.) s výmerou 72 m2, v prospech Ing. Mariána 
Jančuru, CSc., Hnil čík 146 za celkovú kúpnu cenu 668,00 €, 

• pozemok par. č. KN-C 1564/2 (zast. pl.) s výmerou 31 m2 v prospech Jozefa 
Jančuru, Strojnícka 2674/2, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
287,70 €. 

3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v  prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 
Z: 31. 3. 2014      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
10. Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38 

Obec Hnilčík plánuje v najbližšom období vybudovať Skanzen baníckych tradícií v 
Hnil číku. Súčasťou tohto skanzenu má byť aj štôlňa Ľudmila (je súčasťou pamiatkového 
súboru štôlní v Hnilčíku navrhnutých ako celok na zapísanie do zoznamu kultúrnych 
pamiatok). 

Štôlňa Ľudmila sa nachádza v miestnej časti Roztoky. Vstupný portál do tohto starého 
banského diela sa nachádza na pozemku par. č. KN-E 8647/1 (lesný pozemok) s výmerou 168 
2371 m2, zapísanom v LV 1034, k. ú. Hnil čík, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová 
Ves. 

K tomu, aby mohla obec uviesť do prevádzky predmetný skanzen je povinná predložiť 
Obvodnému banskému úradu v Spišskej Novej Vsi žiadosť o povolenie činnosti ktorej 
súčasťou musí byť aj potvrdenie o majetkoprávnom vysporiadaní dotknutých pozemkov 
v prospech obce. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť si obec dala vypracovať geometrický plán č. V-
06/2013 (vyhotoviteľ spol. AGROGEOREAL, IČO 35320656, dňa 24. 5. 2013), ktorým sa od 
pôvodného pozemku par. č. KN-E 8647/1 (lesný pozemok) s výmerou 168 2371 m2, zapísaný 
v LV 1034, k. ú. Hnil čík, odčlenil  pozemok par. č. KN-C 1335/6 (zast. pl.) s výmerou 1 
m2, (ďalej len „predmetný pozemok“), na ktorom je postavený spomínaný vstupný portál do 
štôlne, a požiadala mesto Spišská Nová Ves o jeho odkúpenie. 

Na prevod vlastníctva predmetného pozemku sa vzťahuje výnimka podľa § 9a, ods. 8 
písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, na základe čoho prevod vlastníctva 
pozemku možno vykonať priamo v prospech žiadateľa. 

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 50/2013 vypracovaným 18. 09. 2013 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  sú  2,00 € (v návrhu uznesenia sú k tejto 
sume pripočítané náklady spojené s prevodom vlastníctva - vypracovanie znaleckého posudku 
– 26,56 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 €).  
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Portál Štôlne Ľudmila v Hnilčíku 

 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
1. berie na vedomie 

žiadosť Obce Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-E 
8647/1 (lesný pozemok) s výmerou 168 2371 m2, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnil čík, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení 
- par. č. KN-C 1335/6 (zast. pl.) s výmerou 1 m2, k. ú. Hnil čík, podľa geometrického 
plánu č. V-06/2013 vyhotoveného dňa 24. 5. 2013 spol. AGROGEOREAL, IČO 
35320656, v prospech Obce Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38, v zastúpení starostom obce 
Vladimírom Fabiánom, za celkovú kúpnu cenu 94,56 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v  prospech nadobúdateľa 
vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 
Z:  31. 3. 2014       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
11. ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ 
 Jedným z neuralgických dopravných bodov v našom meste je železničné priecestie 
z Duklianskej ulice k sídlisku Západ I. Predovšetkým dopravná situácia spojená s pohybom 
chodcov tu je dlhodobo registrovaná ako nevyhovujúca, ba až riziková. 
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 Na základe uvedeného predstavitelia tunajšej samosprávy v ostatných rokoch vykonali 
celý rad aktivít s cieľom opísanú nepriaznivú situáciu zmeniť k lepšiemu. Predovšetkým je 
potrebné povedať, že za terajšieho stavu zástavby daného územia nemožno dosiahnuť 
optimálne dopravné riešenie (predovšetkým) pre chodcov. Táto skutočnosť vedie 
k potrebe vyriešiť vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam predmetného územia. Rozhodujúcim 
faktorom v území sú nehnuteľnosti: 

- rodinný dom, súp. č. 610, postavený na pozemku KN-C 1447,  
- pozemky par. č. KN-C 1447 (zast. pl.) o výmere 479 m2 a KN-C 1448 (záhrady) 

o výmere 258 m2,  
ktorých spoluvlastníčkami sú: 

- Anna Špaková, Razusova ul. č.  746/2, Smižany, 
- Mária Stoličná, Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 907/53, Smižany. 
Vlastníctvo predmetných nehnuteľností je zapísane v LV 637. 
Spolumajiteľky nehnuteľností sú ochotné uvedené nehnuteľnosti mestu odpredať 

s tým, že požadujú kúpnu cenu vo výške  16 000,00 €, čo v podstate zodpovedá hodnote 
určenej znaleckým posudkom.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame pristúpiť na prevod vlastníctva 
citovaných nehnuteľností v prospech Mestom Spišská Nová Ves s tým, že následne sa 
pristúpi k odstráneniu predmetného domu (vrátane jeho príslušenstva), čo zároveň 
umožní predmetné územie na vstupe do mesta upraviť do reprezentatívnej podoby. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o potrebe vyriešenia problému prechodu cez železničné priecestie z 
Duklianskej ulice k sídlisku Západ I, 

2. schvaľuje: 
a. odkúpenie nehnuteľností - rodinného domu (súp. č. 610) s príslušenstvom, 

postaveného na pozemku KN-C 1447, s pozemkami parc. č. KN-C 1447 (zast. pl.) 
o výmere 479 m2 a  KN-C 1448 (záhrady) o výmere 258 m2, zapísanými v LV 637, k. 
ú. Spišská Nová Ves, od Anny Špakovej, Razusova 746/2, Smižany a Márie 
Stoličnej, Ul. Ľ. Podjavorinskej 907/53, Smižany, za celkovú kúpnu cenu 16 000,00 €, 

b. odstránenie rodinného domu (súp. č. 610) s príslušenstvom, postaveného na 
pozemku KN-C 1447, k. ú. Spišská Nová Ves, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľností podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 12. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

 
12. Predĺženie platnosti uznesenia MsZ č. 337/2013 
MsZ v rámci svojho rokovania dňa 24. 4. 2013 schválilo uznesenie č. 337/2013, ktorým 
rozhodlo o predaji pozemku KN-C parc. č. 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 06/2013 zo dňa 19. 03. 2013, ktorý vyhotovil Ing. 
Vladimír Kandrík, geodet, E. M. Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, obchodnou 
verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za 
cenu aspoň 15 041,40 € záujemcovi, ktorý podá pre Mesto najvhodnejší návrh kúpnej 
zmluvy (ide pozemok parc. č. KN-C 6767/8 - ostatné plochy - s výmerou 563 m2 
vzniknutý odčlenením časti pozemku parc. č. KN-C 6767/1. Žiadateľ odčlenenú parcelu má 
záujem pričleniť k pri ľahlej nehnuteľnosti, ktorú plánuje využiť na prevádzku 
súkromnej materskej školy). Mesto na predaj pozemku vyhlásilo obchodnú verejnú 
súťaž (dňa 7. 5. 2013), avšak pôvodný záujemca (Matej Rusňák, Ružová 7, Smižany) sa 
do súťaže neprihlásil, nakoľko bol na pobyte v zahraničí. Vzhľadom na to, že záujemca 
i naďalej sa chce stať vlastníkom predmetného pozemku, požiadal o vyhlásenie novej 
súťaže. 
 
 

 Keďže v určenom termíne už nie je možné splniť hore uvedené uznesenie 
a záujem o odkúpenie pozemku trvá, navrhujeme, aby MsZ schválilo predĺženie jeho 
platnosti do 31. 3. 2014.  

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 337/2013, 
2. schvaľuje: 

predĺženie platnosti uznesenia MsZ č. 337/2013 z 24. 4. 2013 do 31. 3. 3014, 
3. ukladá 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku v zmysle uznesenia MsZ č. 
337/2013 z 24. 4. 2013. 
T: 31. 3. 2014       Z: prednosta úradu 
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* * * * * 
 

 
 Sp. Nová Ves, 18. 9. 2013 
 

Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš,  Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
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