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        Spišská Nová Ves,  20. 6. 2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 28. 6. 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 uznesenia 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
VECI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOVANÍ MsZ:  
 
1. Ing. Radoslav Palušák, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves 
   Ján Baron, Slnečná 9144/23, 053 31 Spišská Nová Ves  

V rámci rokovania Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi dňa 24. 4. 2013 bola 
prerokovaná žiadosť  Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a  
Jána Barona, Slnečná 9144/23, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, o odkúpenie 
pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, na ktorej je vybudovaná príjazdová cesta k ich pozemkom. Obsah celého 
prerokovávaného materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2013/24_4_2013/MsZ_24_4_2013_Nehnutelnosti_WEB.pdf . 
 

MsZ k uvedenej žiadosti trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prijalo uznesenie č. 
335/2013 zo dňa 24. 4. 2013, ktorým schválilo: 

 zámer prevodu pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, do podielového spoluvlastníctva Ing. Radoslava 
Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, Slnečná 9144/23, 
Spišská Nová Ves (každý v podiele po 1/2–vici), za celkovú kúpnu cenu 274,56 €. 
 

 

Nehnuteľnosti  
Jána Barona 

Nehnuteľnosti  
Ing. Radoslava Palušáka 

Predmetná nehnuteľnosť  
Mesta Spišská Nová Ves 

 pozemok par. č. KN-C 8275/4, 
k. ú. Spišská Nová Ves 
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Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
vlastníctva obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, 
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 
MsÚ splnenie tejto podmienky zabezpečil, pričom vyhlasujeme, že vyššie opísaný zámer 

mesta Spišská Nová Ves je zverejnený od 24. 5. 2013 až doposiaľ, a to ako na úradnej 
tabuli mesta, tak aj na webovom sídle mesta Sp. Nová Ves, čím bola splnená podmienka 
určená § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
základe čoho MsZ môže pristúpiť k rozhodnutiu o žiadosti s konečnou platnosťou. 

 
 

 Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o zverejnení zámeru prevodu pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) 
s výmerou 13 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves podľa uznesenia MsZ č. 
335/2013 zo dňa 24. 4. 2013, 

2. vyhlasuje, 
že prevod pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2 (zapísaný 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves), slúžiaceho výlučne na prístup a príjazd 
k nehnuteľnostiam Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová 
Ves a zároveň k nehnuteľnostiam Jána Barona, Slnečná 9144/23, Spišská Nová 

Predmetný 
pozemok 

Nehnuteľnosti 
záujemcov 
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Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho v zmysle § 
9a  ods. 8  písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:  

3. schvaľuje  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku podľa 
predchádzajúceho odseku tohto uznesenia do podielového spoluvlastníctva Ing. 
Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, 
Slnečná 9144/23, Spišská Nová Ves (každému v podiele po 1/2–vici), za celkovú 
kúpnu cenu 274,56 €, 

4. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností v  prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 

 
T: 30. 11. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
2. NIVON s. r. o., Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi 24. 4. 2013 prerokovalo žiadosť NIVON, s. 
r. o., Spišská Nová Ves, o vzájomné usporiadanie vlastníctva pozemkov v priemyselnom 
parku. Konkrétne ide o prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/81 (zast. pl.) 
s výmerou 118 m2, ktorého vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves (pozemok je zastavaný 
budovou sociálnych zariadení a skladov vo vlastníctve žiadateľa) za pozemok navrhovateľa, 
ktorý je vlastníkom pozemku KN-C parc. č. 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, podľa GP č. 19/2013 zo dňa 4. 4. 2013, v ktorom sa nachádzajú siete 
mesta. 

Predmet aktuálneho návrhu: V zmysle zmluvy o uzatvorení budúcej zámennej 
zmluvy č. 467/2008 zo dňa 29. 9. 2008 (uzavretá na základe uznesenia MsZ č. 318 zo dňa 24. 
4. 2008) a po dohode oboch zmluvných strán navrhujeme zámenu pozemkov realizovať takto: 

–  pozemok zastavaný spomenutou prístavbou navrhovateľa - parc. č. KN-C 3275/81 
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 118 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa GP č. 71/2009 zo dňa 4. 12. 2009, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská 
Nová Ves, previesť v prospech NIVON, s. r. o., Spišská Nová Ves, 

– pozemok parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 19/2013 zo dňa 4. 4. 2013, ktorého 
vlastníkom je NIVON, s. r. o., Spišská Nová Ves, v prospech mesta Spišská Nová 
Ves (ide o pozemok, v ktorom sa nachádzajú siete mesta), s doplatkom 6878,85 € 
spoločnosti NIVON, s. r. o., Spišská Nová Ves, čo je rozdiel hodnôt zamieňaných 
pozemkov (obsah celého prerokovávaného materiálu v elektronickej forme sa 
nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2013/24_4_2013/MsZ_24_4_2013_Nehnutelnosti_WEB.pdf (str. 20-23). 
 
 MsZ k uvedenej žiadosti trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prijalo uznesenie č. 
338/2013 zo dňa 24. 4. 2013, ktorým zámer zámeny nehnuteľností schválilo.  
 Jednotková cena pozemkov určená znaleckým posudkom č. 15/2013 vypracovaným 
24. 4. 2013 Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa č. 1, Spišská Nová Ves, je 18,11 €/m2.  
 Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva (cena za vypracovanie znaleckého posudku 
150,00 € a poplatok za vklad od katastra nehnuteľností 66,00 €) budú rovnakým dielom 
znášať obaja účastníci zámeny pozemkov.  
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Predmetná 
prístavba 

Pozemok vo 
vlastníctve žiadateľa 

Budova 
v spoluvlastníctve 

žiadateľa Pozemok vo vlastníctve 
Mesta SNV 
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Časť pozemku 
navrhovaná na 

zámenu v prospech 
mesta SNV 

Výrobná hala
NIVON, s. r. o.

Pozemok vo vlastníctve 
NIVON, s. r.

OV mesta 

Záujmový pozemok mesta
(vlastní NIVON, s. r .o.)

K bodu rokovania: 19.  

 

 

Výrobná hala 
NIVON, s. r. o. 

Pozemok vo vlastníctve 
NIVON, s. r. o. 

Záujmový pozemok mesta 
(vlastní NIVON, s. r .o.) 
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Zámenu pozemkov je potrebné v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení považovať za prevod vlastníctva nehnuteľností z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na 
svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

MsÚ splnenie tejto podmienky zabezpečil, pričom vyhlasujeme, že vyššie opísaný zámer 
mesta Spišská Nová Ves je zverejnený od 24. 5. 2013 až doposiaľ, a to ako na úradnej 
tabuli mesta, tak aj na webovom sídle mesta Sp. Nová Ves, čím bola splnená podmienka 
určená § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na 
základe čoho MsZ môže pristúpiť k rozhodnutiu o žiadosti s konečnou platnosťou. 
 

 
Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o zverejnení zámeru zámeny nehnuteľností NIVON s. r. o., Spišská Nová 
Ves a mesta Spišská Nová Ves podľa uznesenia MsZ č. 338/2013 zo dňa 24. 4. 2013, 
2. vyhlasuje, 

 že zámenu:  
- pozemku mesta Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 3275/81 (zastavané plochy 
a nádvoria) s výmerou 118 m2, zapísaného v LV-1, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa GP č. 71/2009 vypracovaného 4. 12. 2009 Ing. Vladimírom Kandríkom,  E. M. 
Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, v prospech NIVON s. r. o., Fr. Kráľa 
2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17077249, 
- za pozemok, v ktorom sa nachádzajú inžinierske siete mesta Spišská Nová Ves, 
a to parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, vo vlastníctve NIVON, s. r. o., Fr. Kráľa 2, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 17077249, s doplatkom 6 878,85 €, podľa GP č. 19/2013 
vypracovaného 4. 4. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová 
Ves, v prospech mesta Spišská Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú 
osobitného zreteľa, na základe čoho v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov:  

3. schvaľuje  
zámenu nehnuteľností podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia,  

 4. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností v  prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 
 
T: 30. 11. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

3. MADARAS PARK – využitie časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho rokovania dňa 24. 4. 2013 
uznesením č. 332/2013 schválilo zámer využitia časti pozemkov mesta nachádzajúcich sa 
v Madaras parku, a to časť parcely KN-C 3698/1, k. ú. Spišská Nová Ves. Zámer bol 
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schválený s cieľom poskytnúť možnosť rozšíriť služby v danej lokalite vopred 
nešpecifikovaným spôsobom. 

 

 
 
V súlade s uvedeným uznesením bola 7. 5. 2013 vyhlásená obchodná verejná súťaž 

(OVS) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie časti citovaného pozemku. 
V stanovenej lehote (30. 5. 2013) bol mestu doručený jeden súťažný návrh, a to od 
 Zuzany Šteinerovej, rod. Dorčíkovej, Strojnícka č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 

ktorá v zmysle súťažného návrhu hodlá na časti parcely KN-C 3698/1 v rozsahu 1425 m2 

vybudovať a prevádzkovať štýlovú reštauráciu „Spišská stodola“.  
Na vyhodnotenie súťažnej ponuky bola primátorom mesta vymenovaná trojčlenná 

hodnotiaca komisia, ktorej stanovisko k súťažnému návrhu je nasledovné: 
- Zmluvou nie je presne špecifikované umiestnenie (situovanie) stavby v rámci 

ponúkaného územia (chýba „vymedzenie“ pozemku pre stavbu, nakoľko žiada 
o nájom menšiu plochu pozemku, ako bola ponúkaná v OVS), 

- V súťažnom návrhu chýba v zmluve spomínaná príloha č. 2, 
- Doba nájmu na 99 rokov, pri ročnom nájomnom 200,00 eur, je neprimeraná, nakoľko 

podnikateľka stavbu bude mať účtovne odpísanú uplynutím 20-tich rokov, 
- Vzhľadom na to, že ide o čisto komerčný zámer, výška nájomného je neprimerane 

malá, a to iba 4,00 % z nájomného, ktoré je t. č. Zásadami predaja a nájmu pozemkov 
mesta určené (ročná sadzba je 3,50 €/m2, čo celkom by malo byť aspoň 4 988,00 €), 

- Navrhovateľka, napriek dobe nájmu 99 rokov, neuvažuje ani s ročnou úpravou 
nájomného aspoň o ročný index inflácie, 

- V návrhu zmluvy sa uvádza predpokladaný dátum vybudovania stravovacieho 
zariadenia 31. 12. 2013, avšak v tom istom odseku sa zároveň uvádza, že ho vybuduje 
do jedného roka od podpísania zmluvy, 

- Navrhovateľka neuvažuje s vlastným parkoviskom, pritom pre vydanie stavebného 
povolenia bude musieť mať zabezpečené parkovanie buď na vlastnom parkovisku (a 
to nemá), alebo na „zazmluvnených“ parkovacích plochách, čo zase bude obmedzovať 
využívanie napr. mestského parkoviska pri ZOO pre účely návštevy ZOO, 

OC Madaras 

Hornád 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Teplička 

Amfiteáter 

Ponúkaná časť 
parcely KN-C 3698/1 

Sídlisko Tarča 

Madaras park 29m x 75,00 m 
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- Finančná zábezpeka (1 000,00 €) sa podľa návrhu zmluvy nájomcovi vráti do 3 dní od 
uvedenia zariadenia do prevádzky, takže táto čiastka sa po tomto úkone a dátume už 
nebude dať využiť na sankčné účely, 

- Navrhovateľka uvádza, že mesto môže od zmluvy odstúpiť, ak navrhovateľka 
závažným spôsobom poruší zmluvu, pritom nikde nie je špecifikované, čo sa bude 
považovať za závažné porušenie zmluvy, 

- Navrhovateľka bude musieť byť na porušenia zmluvy upozorňovaná, ale v návrhu nie 
je lehota (ani orientačná), dokedy bude musieť porušenie zmluvy napraviť, 

- Navrhovateľka v návrhu zmluvy uvádza, že mesto si bude môcť pri odstúpení od 
zmluvy ponechať finančnú zábezpeku, avšak súťažná finančná zábezpeka v tom čase 
už bude vrátená navrhovateľke, pritom ide viac-menej len o symbolickú sumu,  

- Pri odstúpení od zmluvy bude mesto podľa návrhu zmluvy povinné navrhovateľke 
nahradiť nielen všetky náklady súvisiace s výstavbou stravovacieho zariadenia, ale aj 
budúce investície spojené s realizáciou daného projektu, čo teda nie je jasné, aké by 
mali byť, 

- Aj vzhľadom na vyššie uvedené, v návrhu zmluvy chýbajú sankcie za nedodržanie, 
resp. nedodržiavanie zmluvy (napr. ak zariadenie bude dlhší čas mimo prevádzky – 
náš záujem je ten, aby tam bolo zariadenie, ktoré bude poskytovať služby), 

- Prioritným záujmom mesta v danom zámere, je rozšírenie poskytovania služieb 
v Madaras parku, zo zmluvy sa však nedá zistiť, či pôjde o prevádzku s celoročnou 
alebo sezónnou činnosťou, 

- Navrhovateľka žiada zriadenie predkupného práva na predmet nájmu, mesto – 
vzhľadom na to, že zariadenie by malo stáť na pozemku mesta – by malo mať 
predkupné právo na prevod vlastníctva tohto zariadenia (napr. za cenu určenú 
znaleckým posudkom). 
Hodnotiaca komisia na základe uvedených skutočností, ale aj na základe 

posúdenia komplexnosti, detailnosti, jednoznačnosti a presnosti súťažného návrhu, 
považuje súťažný návrh pre mesto za nevyhovujúci, a preto ho odporúča neprijať. 

Mesto Spišská Nová Ves, je v zmysle vyhlásených súťažných podmienok 
oprávnené „odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž, meniť podmienky 
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, 
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.“ 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

predložené stanovisko hodnotiacej komisie k súťažnému návrhu Zuzany 
Šteinerovej, rod. Dorčíkovej, Strojnícka č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 
podanému mestu Spišská Nová Ves v rámci obchodnej verejnej súťaže 
realizovanej podľa uznesenia  MsZ č. 332/2013 zo dňa 24. 4. 2013, 

2.  hodnotí 
súťažný návrh Zuzany Šteinerovej, rod. Dorčíkovej, Strojnícka č. 2, 052 01 
Spišská Nová Ves, podaný mestu Spišská Nová Ves v rámci obchodnej verejnej 
súťaže realizovanej podľa uznesenia  MsZ č. 332/2013 zo dňa 24. 4. 2013, za 
nevyhovujúci, na základe čoho túto súťaž  končí ako neúspešnú,  

3.   ukladá 
splniť administratívne úkony vo vzťahu k účastníčke obchodnej verejnej súťaže 
vyplývajúce z tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2013                                          Z: prednosta úradu 

* * * * * 
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NOVÉ VECI:  
 
4.  Jozef Bendžala a Ing. Ľudmila Bendžalová, Tomášovská 12, 053 11 Smižany 

Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu v Novoveskej Hute (s. č. 9212, orientačné 
označenie: Rybničná 9212), postaveného na pozemku par. č. KN-C 8852 (zast. pl.), k. ú. 
Spišská Nová Ves, pri čom vlastníctvo zastavaných a ani priľahlých pozemkov nemajú 
majetkoprávne usporiadané.  

Na základe toho žiadajú o odkúpenie pozemkov Mesta Spišská Nová Ves  - par. č. KN-E 
55942 (TTP), KN-E 55943 (zast. pl.), KN-E 55944/1 (zast. pl.), KN-E 55944/2 (zast. pl.), 
KN-E 55945/9 (orná pôda), zapísaných v LV-4342 a časti pozemku par. č. KN-C 8851 (orná 
pôda) zapísaného v LV-1 , k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 43/2012 
zo dňa 27. 9. 2012 vyhotoveného geodetom Ing. Vladimírom Kandríkom, E. M. Šoltésovej 
2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves. Ide o pozemky zastavané citovaným domom, drevenou 
garážou a pozemky tvoriace dvor so záhradou rodinného domu. 

Vzhľadom na to, že predmetné pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa 
a priľahlé plochy tvoria dvor k domu, na prevod vlastníctva týchto pozemkov je možné 
uplatniť výnimku podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, na základe čoho prevod vlastníctva pozemkov možno vykonať priamo 
v prospech žiadateľa. 

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 25/2013 vypracovaným 12. 6. 2013 Ing. 
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  je  13 131,00 € (v návrhu uznesenia sú 
k tejto sume pripočítané náklady spojené s prevodom vlastníctva - vypracovanie znaleckého 
posudku – 47,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 € a poplatok za 
záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku v kat. území Spišská Nová Ves – 16,00 € ).  
 

 

Pozemky Mesta 
Spišská Nová Ves 

Novoveská Huta 

Rybničná ulica 

Cintorín Areál materskej 
škôlky 

Kvetná ulica 

Holubnica 
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Žiadané pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Jozefa Bendžalu a Ing. Ľudmily Bendžalovej, Tomášovská 12, 
053 11 Smižany, na prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
zastavaných stavbou žiadateľov vrátane priľahlých plôch v k. ú. Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje  
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-E 55942 (TTP), KN-E 
55943 (zast. pl.), KN-E 55944/1 (zast. pl.), KN-E 55944/2 (zast. pl.), KN-E 55945/9 
(orná pôda), zapísaných v LV 4342 a časti pozemku par. č. KN-C 8851 (orná pôda) 
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 
43/2012 dňa 27. 9. 2012 vyhotoveného Ing. Vladimírom Kandríkom, E. M. 
Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, v prospech Jozefa Bendžalu a Ing. 
Ľudmily Bendžalovej, Tomášovská 12, 053 11 Smižany, za celkovú kúpnu cenu 
13 260,00 €, 

3.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 

 
T: 30. 11. 2013        Z: prednosta úradu 

* * * *  
 
 
5. Ján Fedor a manželka Zdenka Fedorová, V. Nezvala 2213/1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú majiteľmi pozemku par. č. KN-C 1932/2, k. ú. Hnilčík a chaty s. č. 75 
postavenej na predmetnom pozemku. 

Nakoľko majú záujem majetkovo si vysporiadať užívané okolie chaty, žiadajú o odkúpenie 
pozemku par. č. KN-C 1932/7 (zast. pl.)  o výmere 150 m2, k. ú. Hnil čík, ako geometrickým 
plánom č. 9/2013 vyhotoveným dňa  31. 1. 2013 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Sp. Nová 
Ves, IČO: 36595578, novovytvorenú parcelu z parcely KN-E 1932/1 (lesné pozemky) 
o výmere 49 6776 m2. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o pôvodne lesný pozemok, o vyjadrenie boli požiadané aj 
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. (t. č. nájomca predmetného pozemku), ktoré k žiadosti 
vydali kladné stanovisko, a Obvodný lesný úrad Spišská Nová Ves, ktorého rozhodnutím bol 
pozemok KN-C 1932/7 trvale vyňatý  z lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov. 

Keďže ide o pozemok, ktorý budú využívať iba žiadatelia a vzhľadom na to, že 
predmetný pozemok tvorí dvor chaty, pozemok je možné predať podľa zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a ods. 8 písm. b, na základe čoho prevod 
vlastníctva pozemku možno vykonať priamo v prospech žiadateľa, a to za cenu 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.  

Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 4/2013 vypracovaným dňa 15. 4. 2013 
Ing. Viktorom Weiserom, Mišíkova 9, Spišská Nová Ves, je 13,70 € (cena rovnakej výmery 
pozemku neďalekej horárne v r. 2002 bola 55,77 €). 
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Obec Hnilčík 
Pozemok 

Mesta Spišská Nová 
Ves par. č. KN-C 

1932/1 
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Sp. N. Ves - Rožňava 

Nehnuteľnosť žiadateľov 

Smer Rožňava 

Smer Nálepkovo 

Pozemok 
Mesta Spišská Nová 

Ves par. č. KN-C 
1932/1 

Nehnuteľnosť 
žiadateľov 

Pozemok 
Mesta Spišská Nová 

Ves par. č. KN-C 
1932/1 

Nehnuteľnosť (chata) 
žiadateľov 

Žiadaný pozemok  
KN-C 1932/7 

„Horáreň“ 
na Gretli 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Ján Fedora a manželky Zdenky Fedorovej, V. Nezvala 2213/1, 
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1932/7 (zast. pl.)  
o výmere 150 m2, k. ú. Hnil čík, podľa GP č. 9/2013,  ktorý dňa 31. 1. 2012 vyhotovila 
spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Sp. Nová Ves,  IČO: 36595578, 

2. schvaľuje 
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – KN-C 1932/7 (zast. pl.)  o výmere 150 
m2, k. ú. Hnil čík,  ako geometrickým plánom č. 9/2013 vyhotoveným 31. 1. 2013 
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Sp. Nová Ves,  IČO: 36595578, novovytvorenú 
parcelu z parcely KN-E 1932/1 (lesné pozemky) do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Jána Fedora a manželky Zdenky Fedorovej, V. Nezvala 2213/1, 052 01 
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu ..................... €, 

3. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľov vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia. 

T: 30. 11. 2013        Z: prednosta úradu 
* * * * *  

 
 
6. Ing. Štefan Oltman a manž. Ing. Beata Oltmanová, Drevárska 487/4A, Sp. Nová Ves,  

František Kažmír a manž. Mgr. Silvia Kažmírová , Kollárova 25557/8, Sp. Nová Ves, 
Dušan Hanes, Jilemnického 19, Spišská Nová Ves,  
Ján Turek, Zvonárska 1162/20, Spišská Nová Ves______________________________ 

 
Žiadatelia pripravujú realizáciu stavby „Prístupová komunikácia k IBV pri „ndh 

Nábytok“, Drevárska ulica, Spišská Nová Ves“, na nehnuteľnosti mesta Spišská Nová Ves 
– pozemku - par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.   

Vzhľadom na to, že podľa § 139 ods. 1 zákona 50/1976 (Stavebný zákon) stavebník 
musí mať pre účely stavby vyriešený vzťah k pozemku, na ktorom sa má predmetná stavba 
realizovať, žiadatelia sa obrátili na Mesto Spišská Nová Ves so žiadosťou o uzavretie 
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude pozemok par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 
543 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, každý v podiele po 1/4. 

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta 
Spišská Nová Ves v platnom znení určuje vo výške v rozmedzí 0,0033 – 0,10 €/m2/rok, t. j . 
za CELÝ uvedený predmet nájmu v rozmedzí 1,79 € - 54,30 €. 

Vzhľadom na to, že pozemok má byť využitý na realizáciu stavby trvalého 
charakteru, nájom takéhoto pozemku je podmienený schválením mestským 
zastupiteľstvom. 

Kvôli časovému hľadisku, ktoré je dôležité pre záujemcov o pozemok, 
navrhujeme uzavretie nájomnej zmluvy na nájom pozemku riešiť obchodnou verejnou 
súťažou. 
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Nehnuteľnosť mesta Sp. N. Ves 
Predmetný pozemok KN-C 3275/24  

Príjazdová cesta 
k OC MADARAS 

Areál Priemyselného 
parku, Drevárska ul. 

IBV pri ndh Nábytok, s. r. o. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
žiadosť Ing. Štefana Oltmana a manž. Ing. Beaty Oltmanovej, Drevárska 487/4A 
Spišská Nová Ves, Františka Kažmíra a manž. Mgr. Silvii Kažmírovej , Kollárova 
25557/8, Spišská Nová Ves, Dušana Hanesa, Jilemnického 19, Spišská Nová Ves a 
Jána Tureka, Zvonárska 1162/20, Spišská Nová Ves,  o uzavretie nájomnej zmluvy 
na  pozemok par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaný v LV-1, k. 
ú. Spišská Nová Ves, pre účely výstavby miestnej komunikácie, 

2. schvaľuje: 
a. využitie pozemku par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaný 

v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, na stavebné účely, 
b. nájom pozemku par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaného 

v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou ročného 
nájmu aspoň  .............. € záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, 

3. ukladá 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom 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. 11. 2013                                         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
7. Mgr. Mariana Siváková, Československej armády 419, Spišská Nová Ves 

Žiadateľka ako vlastníčka bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 419 (orientačné označenie: 
Československej armády č. 17, 18, 19), k. ú. Spišská Nová Ves, má záujem o odkúpenie 
časti pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast.pl.) zapísanom v LV- 1, kat. územie Spišská Nová 
Ves, v rozsahu vymedzeným geometrickým plánom č. 16/2013, vyhotoveným dňa 22. 03. 
2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves. Jedná sa 
o novovytvorenú parcelu č. KN-C 3119/25 (zast. pl.) o výmere 5 m2, k. ú. Sp. Nová Ves. 

Na odčlenenej parcele má záujem postaviť terasu s pevnými základmi pripojenú 
k vyššie citovanému bytu.  

 
Predmetný byt 
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K zámeru žiadateľky sa vyjadrilo aj Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov Domovina, Československej armády 419/17, 18, 19, Spišská Nová Ves, ktoré 
odsúhlasilo rekonštrukciu bytu žiadateľky a výstavbu predmetnej terasy. 

Žiadateľka k svojej žiadosti doložila aj záväzné stanovisko Krajského pamiatkového 
úradu Košice, v ktorom sa konštatuje, že vytvorenie terasy je prípustné s podmienkou, že 
bude rovnakej šírky ako balkónová platňa bytu na 2. NP nad zamýšľanou terasou.  

Oddelenie územného plánovania nemá pripomienky k predaju predmetného pozemku. 
Vzhľadom na to, že na prevod vlastníctva predmetného pozemku nie je možné využiť 

žiadnu výnimku zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s ohľadom na časové hľadisko 
realizácie prevodu vlastníctva pozemku navrhujeme pozemok predať obchodnou verejnou 
súťažou v súlade so znením zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
(realizovanou podľa §281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení) na podávanie a 
výber najvhodnejšieho návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (kúpna zmluva sa uzavrie 
až po vydaní kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu) s kúpnou cenou najmenej na 
úrovni hodnoty určenej podľa osobitného predpisu (t. z. najmenej za cenu určenú 
znaleckým posudkom) s pripočítanými nákladmi na realizáciu prevodu vlastníctva, čo sú 
náklady na vypracovanie znaleckého posudku, zverejnenie zámeru predaja pozemku 
v regionálnom periodiku a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností. 

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 30/2013 vypracovaným 
dňa 25. 6. 2013 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 161,05. €. 

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 271,61 €. 

 

Byt žiadateľky 
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MPC, a. s. 

Žiadaná časť pozemku 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Mgr. Mariany Sivákovej , Ul. Československej armády č. 419, Spišská 
Nová Ves,  o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast.pl.) zapísaného 
v LV-1 , kat. územie Spišská Nová Ves, o výmere 5 m2, 

2.  ne-súhlasí 
s odpredajom časti pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast.pl.) zapísanom v LV-1, kat. 
územie Spišská Nová Ves, a to geometrickým plánom č. 16/2013 novovytvorenú 
parcelu č. KN-C 3119/25 (zast. pl.) o výmere 5 m2, vyhotoveným 22. 03. 2013 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves, obchodnou verejnou 
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, za cenu aspoň 271,61 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto 
najvhodnejší návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, 

3. ukladá 
zrealizovať 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: 30. 11. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
8. Ing. Elena Valasová, F. Urbánka 48, 052 01 Spišská Nová Ves  

Žiadateľka ako vlastníčka nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 3998 (rodinný 
dom a priľahlý dvor) žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré sú priľahlé k jej pozemkom.  

Jedná sa o pozemky par. č. KN-C 6847 (záhrady) s výmerou 35 m2, KN-C 6845/3 (zast. 
pl.) s výmerou 4 m2 a geometrickým plánom č. 4/2013 (vyhotovený dňa 5. 2. 2013 Jozefom 
Chovancom, Klčov č. 91), odčlenením od parcely KN-C 6833 (ost. pl.) o výmere 2765 m2 

novovytvorenú parcelu KN-C 6833/2 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, zapísané v LV-1, k. ú. Sp. 
N. Ves.  

Pozemky: 
a.  KN-C 6847 (záhrady) s výmerou 35 m2, KN-C 6845/3 (zast. pl.) s výmerou 4 
m2 (posun vznikol niekdajším nepresným zameraním hranice pozemkov medzi 
nehnuteľnosťami žiadateľky a priľahlou materskou školou) a KN-C 6845/2 (zast. 
plocha) o výmere 17 m2 tvoria súčasť dvora a záhrady pri rod.dome žiadateľky, 
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RD žiadateľky 

KN-C 6847 KN-C 6845/3 

Žiadaný pozemok 
KN-C 6833/2 

(priemer. šírka 3 m) 

RD žiadateľky 

Materská škola, 
Ul. S. Tomášika 

KN-C 6845/3 
 

KN-C 6847 

Nádvorie M Š, 
Ul. S. Tomášika 
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KN-C 6845/2 (vo 
dvore, za bránou) 
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b.  geometrickým plánom č. 4/2013 novovytvorená parcela KN-C 6833/2 (zast. 
pl.) s výmerou 97 m2 tvorí súčasť nádvoria „MŠ  Tomášikova“. 

 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s odpredajom 

predmetných pozemkov. 
 

 
 

 

 

Nehnuteľností 
Mesta Spišská Nová Ves 

Nehnuteľností 
žiadateľky 

Areál materskej škôlky,  
S. Tomašika 

Ul. F. Urbánka 

Ul. I. Stodolu 

Obytná časť „Kozí vŕšok“ 

Žiadané nehnuteľností 
Mesta Spišská Nová Ves 

Nehnuteľností 
žiadateľky 

MŠ Tomášikova 
s nádvorím 
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Vzhľadom na situovanie pozemkov, proces prevodu vlastníctva nemožno 
vykonať rovnakým spôsobom: 

- na prevod vlastníctva pozemkov uvedených v odseku „a.“ (pozemky tvoria súčasť 
dvora a záhrady pri RD žiadateľky) možno uplatniť výnimku podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na základe čoho prevod 
vlastníctva pozemkov možno vykonať priamo v prospech žiadateľky, 

- na prípadný prevod vlastníctva pozemku uvedeného v odseku „b .“ (pozemok vo 
dvore MŠ) nemožno uplatniť žiadnu výnimku zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, prevod vlastníctva je reálne vykonateľný len na základe 
obchodnej verejnej súťaže. 
Všeobecná hodnota pozemkov KN-C 6847, KN-C 6845/3 a KN-C 6833/2  určená  

znaleckým posudkom č. 24/2013 vypracovaným 11. 6. 2013 Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho 1, 052 01 Spišská  Nová Ves, je 24,85 €/m2, v prípade pozemku KN-C 6845/2 
cena podľa znalec. posudku č. 31/2013 z 25. 6. 2013 (od toho istého znalca) je 27,61 €/m2. 

V prípade schválenia predaja pozemkov odporúčame, aby minimálne 
akceptovateľná kúpna cena pozemkov bola určená ako cena určená znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov 
(znalecký posudok, zverejnenie v regionálnom periodiku, poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
1. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Eleny Valasovej o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 6847 
(záhrady) s výmerou 35 m2, KN-C 6845/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2, KN-C 
6845/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 a novovytvorenej parcely KN-C 6833/2 (zast. 
pl.) s výmerou 97 m2, zapísaných v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves,    

2. schvaľuje: 
odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves  KN-C 6847 (záhrady) s výmerou 
35 m2, KN-C 6845/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 a KN-C 6845/2 (zast. pl.) 
s výmerou 17 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení v prospech Ing. Eleny Valasovej, Ul. F. Urbánka č. 48, 052 01 
Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 557,64 €, 

 3. neschvaľuje: 
 prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 4/2013 (vyhotovený dňa 5. 2. 2013 

Jozefom Chovancom, Klčov č. 91) novovytvorenej parcely KN-C 6833/2 (zast. 
pl.) o výmere 97 m2 z pozemku KN-C 6833 (ost. pl.) o výmere 2765 m2, zapísaná 
v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

4.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa 
vlastníctva podľa ods. 2. tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2013      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
9.  Hviezdoslavova č. 48, k. ú. Spišská Nová Ves – predaj nehnuteľnosti 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľností:  
- pozemkov KN-C parc. č. 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C parc. č. 1721/2 

(zast. pl.) s výmerou 28 m2 a podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného dňa 29. 01. 2013, 
pozemkov KN-C parc. č. 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2, KN-C parc. č. 1722/3 
(zast. pl.) s výmerou 94 m2 , 
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- budovy súp. č. 481 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1,  
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 1721/2, 

katastrálne územie Spišská Nová Ves (všetky zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves). 

V súčasnoti sa budova súp. č. 481, špecifikovaná v LV ako internát, nevyužíva. Jedná 
sa o trojpodlažnú budovu (z toho je jedno podlažie podzemné). 

Vzhľadom na to, že: 
- ďalšie užívanie objektu mestom alebo ním zriadených subjektov bude spojené s 

investíciami veľkého objemu, 
- obmedzená príjmová časť rozpočtu mesta v tomto období neumožni vyčleniť potrebné 

zdroje či už na prevádzku alebo aj len na samotnú nevyhnutnú údržbu budovy, 
- návratnosť investícií do budovy je pre mesto neistá, 

a teda z uvedeného hľadiska sa predmetná nehnuteľnosť javí ako prebytočný 
majetok mesta, navrhujeme budovu a garáž s priľahlými pozemkami, v súlade so znením 
zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení, ponúknuť na predaj obchodnou 
verejnou súťažou. 

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

Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 23/2013 
vypracovaným dňa 22. 05. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
116 116,006 €. 
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V pozemku KN-C parc. č. 1722/3 (zast. pl.) s výmerou 94 m2 (podľa GP č. 13/2013 
vyhotoveného dňa 29. 01. 2013) je uložená plynová prípojka so zriadeným vecným 
bremenom v prospech vlastníkov priľahlého rodinného domu. Na základe uvedenej 
skutočnosti navrhujeme pozemok KN-C parc. č. 1722/3 (zast. pl.) ponúknuť na predaj 
samostatnou obchodnou verejnou súťažou. 

Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna 
cena nehnuteľností  bola stanovená vo výške ich všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
nehnuteľností. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

návrh predaja budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 1721/1, s príslušnými nehnuteľnosťami spolu v Spišskej Novej Vsi, 
zapísaných v LV-1, 

2.  ne-súhlasí: 
 a. s odňatím nižšie uvedených nehnuteľností zo správy Centra voľného času, 
Levočská 14, Spišská Nová Ves, IČO: 00188000, 

b. s odpredajom budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 1721/1, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, spolu s: 

o garážou súp. č. 6200, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, postavenou na 
pozemku parc. č. KN-C 1721/2, 

o pozemkami parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, parc. č. KN-C 
1721/2 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 (všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísané 
v LV-1) a pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/1 (zast. pl.) 
s výmerou 669 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 01. 2013 
spoločnosťou GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,  

obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 113 527,00 € záujemcovi, ktorý 
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 
c. s odpredajom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/3 (zast. pl.) 

s výmerou 94 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 01. 2013 spoločnosťou 
GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,  
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 3 122,00 € záujemcovi, ktorý 
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

3. ukladá 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností  podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v súlade s § 
281 až § 288 Obchodného  zákonníka v platnom znení. 
T: 30. 11. 2013                        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
10. S Slovensko, spol. s r. o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava 

V rámci lepšej údržby a zlepšenia podmienok v areáli Priemyselného parku,Drevárska 
ul. č. 2, Sp. Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves (v zastúpení spoločnosťou BIC, s. r. o., 
Spišská Nová Ves) na základe stavebného povolenia č. 09-0126/2006-Fe, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27. 11. 2006, vybudovalo v roku 2008 stavbu: „SO 01 – Parkoviská 
a spevnené plochy“. 

Kvôli dodržaniu všetkých technických parametrov stavby (cesty) došlo k záberu časti 
pozemku, ktorého vlastníkom je spoločnosť S Slovensko, spol. s r. o., Tomášikova 17, 821 02 
Bratislava. 

Jedná sa o časť pozemku KN-C 3272/11 (zast. pl.) o výmere 964 m2, zapísaný v LV 9618, 
k. ú. Spišská Nová Ves. 

So zástupcami  citovanej spoločnosti prebehli rokovania za účelom usporiadania 
vzniknutých majetkoprávnych vzťahov, kde im bol predložený návrh na odkúpenie tej časti 
ich pozemku, ktorý sa nachádza pod vybudovanou komunikáciou.  
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Tento návrh bol prijatý, na základe čoho bol Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 
2036/15, Spišská Nová Ves, vyhotovený geometrický plán č.  29/2013, ktorým bol oddelený 
pozemok par. č. KN-C 3272/37(zast. pl. ) s výmerou 65 m2, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 30/2013 vypracovaným 
dňa 23. 6. 2013 Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa 1, Spišská Nová Ves, je 1 180,00 €. 

Vzhľadom na to, že geometrický plán aj hodnota pozemku boli zástupcami spoločnosti 
akceptované, predkladáme tento návrh na odkúpenie novovytvoreného pozemku KN-C 
3272/37 (zast. pl. ) s výmerou 65 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, mestom Spišská Nová Ves. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku zastavaného komunikáciu mesta 
Spišská Nová Ves v priemyselnom parku, 

2. súhlasí 
s odkúpením pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves par. č. KN-C 3272/37 (zast. pl.) 
s výmerou 65 m2, vytvoreného odčlenením od parcely KN-C 3272/11 (zast. pl.) 
s výmerou 964 m2 geometrickým plánom č. 29/2013 vyhotoveným 19. 6. 2013 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves, za cenu 1 180,00 € od 
spoločnosti S Slovensko, spol. s r. o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

V Spišskej Novej Vsi 20. 6. 2013 
 
Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 

 
        

  
 

 
 

 


