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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
1. Predaj podielu budovy Štefánikovo nám. č. 5, Spišská Nová Ves 
 Mesto Spišská Nová Ves je podielovým spoluvlastníkom budovy Štefánikovo nám 
č. 5 v Spišskej Novej Vsi, pozostávajúcej zo stavieb súpis. č. 2378 a 2379. Vlastníctvo 
budovy je zapísané v liste vlastníctva LV-5494. Vlastníctvo mesta Spišská Nová Ves 
predstavuje podiel 7/100-tín. Pozemok zastavaný uvedenou budovou nie je 
(spolu)vlastníctvom mesta, takže mesto sa každoročne podieľa na úhrade nájomného zaň.  
 V rámci uvedeného podielu mestu prislúcha právo výlučného užívania veľkej 
zasadacej miestnosti nachádzajúcej sa na medziposchodí budovy, ku ktorej prislúcha aj jedna 
malá kancelária, okrem nich sú to 4 kancelárske priestory na prízemí vpravo od vchodu do 
budovy (za priestormi Tatra banky), v ktorých pôvodne bola umiestnená matrika. K obidvom 
súčastiam budovy prislúcha aj sociálne zázemie. 
 Citované priestory mesto pre svoje potreby dlhodobo nevyužíva, ide teda 
o prebytočný majetok mesta, z ktorého je externými záujemcami občas využívaná 
zasadačka a  jedna kancelária je komerčne prenajatá (ostatné – napriek nepretržitej ponuke sú 
bez užívateľa). Ročné náklady prislúchajúce na podiel mesta ročne prekračujú sumu 10 tis. 
eur, pričom ročné tržby za nájom zasadačky nedosahujú ani tisíc eur (r. 2012 - 686,66 €, r. 
2013 – 948,61 €, r. 2014 – 546,46 €) nájomné za spomenutú kanceláriu predstavuje ročne 
1 769,83 €, takže ide o nehnuteľnosť pre mesto dlhodobo finančne výrazne stratovú. 
Z uvedeného dôvodu už niekoľko rokov mesto skúmalo možnosti odpredaja svojho podielu, 
avšak reálny záujem oň nejestvoval. 
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 Vyššie uvedená situácia sa zmenila až v r. 2013, keď štát pristúpil k realizácii opatrení 
na zlepšenie kontaktu štátnej správy s občanmi, čo konkrétne v prípade tunajšieho Okresného 
úradu (OkÚ) predstavuje vytvorenie tzv. „kontaktného administratívneho miesta občana“ 
(KAMO), resp. klientskeho centra. Ide o vytvorenie pracoviska, v rámci ktorého bude môcť 
občan vybaviť všetky svoje požiadavky, takže nebude musieť navštevovať ďalšie pracoviská 
OkÚ. Akonáhle sa tento zámer začal pripravovať na realizáciu aj u nás, vedenie mesta štátu 
ponúklo na odkúpenie svoje priestory, nakoľko situovanie KAMO do budovy Štefánikovo 
nám. č. 5, v blízkosti ktorej sa nachádzajú aj ďalšie inštitúcie a  v prospech ktorej hovoria aj 
ďalšie súvislosti, vychádzalo ako pre občana najvhodnejšie. Táto ponuka u štátu našla 
pozitívnu odozvu až v tomto období. Žiadateľ – Slovenská republika, v zastúpení 
Ministerstvom vnútra SR - navrhuje symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- euro.  V tomto 
prípade zastávame však názor, že pokiaľ ide o vyššie spomínaný zámer štátnej správy, ktorý 
je cielený v prospech občana, navrhovanú symbolickú cenu možno považovať za druhoradú 
skutočnosť, a to tým skôr, že – ako sme uviedli – mesto doposiaľ nezaznamenalo ani jeden 
prípad záujmu iných subjektov o odkúpenie nášho podielu. 
 
 Predmet uvedenej žiadosti bol tunajším MsZ prerokovaný v rámci 
zasadnutia konaného 11. 12. 2014, k čomu bolo prijaté uznesenie č. 12/2014, 
ktorým bol schválený zámer predaja žiadaného majetku mesta.  

Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov (12; kladne hlasovalo 19 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. 

Na základe uvedených skutočností oddelenie správy majetku mesta, MsÚ SNV, 
zabezpečilo splnenie citovanej zákonnej podmienky – ZÁMER PREDAJA BOL na obidvoch 
miestach ZVEREJNENÝ DŇOM 30. 12. 2014 a nachádza sa na nich doposiaľ. 

K schválenému zámeru MsÚ zaregistroval jednu zásadnú požiadavku, a to 
z BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. - zabezpečiť nerušené právo užívania miestnosti 
č. 820 na 8. poschodí budovy a príslušnej časti strešnej plochy budovy (tu sú 
namontované elektronické komponenty TV vysielača) pre účely terestriálneho 
televízneho vysielania (TV Reduta). Okrem uvedeného, v uvedenej miestnosti sa 
nachádzajú ukončenia optických trás mesta Spišská Nová Ves, takže toto miesto je 
strategickým komunikačným uzlom pre elektronické pripojenie sídlisk 
Tarča, Mier, Západ, Radnice, Reduty, Mestskej polície a taktiež Mestského 
úradu SNV.  

Po zvážení viacerých možností, ako riešiť daný stav, aby sme dosiahli maximálnu 
bezpečnosť a  nerušenú prevádzkyschopnosť elektronických komunikačných 
prostriedkov mesta Spišská Nová Ves, navrhujeme, aby žiadateľovi bol 
odpredaný 6/100-tinový podiel mesta a mesto si ponechá zostávajúci 1/100-
tinový podiel, pri čom: 

- žiadateľ v rámci uvedeného podielu získa od mesta všetky záujmové priestory 
nachádzajúce sa na prízemí a medziposchodí „AB-ečky“ potrebné pre vytvorenie 
klientskeho centra, 

- mesto v rámci 1/100-tinového podielu bude požadovať výlučné právo na 
užívanie horeuvedenej miestnosti a príslušnej časti strechy, 

čím dôjde k naplneniu priestorových potrieb obidvoch strán. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1.   berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti MV SR na prevod vlastníctva podielu 7/100-tín na budove 
Štefánikovo nám. č. 5 v Sp. Novej Vsi v prospech Ministerstva vnútra SR, 

2.   vyhlasuje: 
že zriadenie klientskeho centra v budove Štefánikovo nám. č. 5 v Spišskej Novej Vsi 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e zákona o majetku obcí 
v platnom znení 

3.   schvaľuje: 
predaj prebytočného majetku mesta - podielu 6/100 administratívnej budovy 
Štefánikovo nám. č. 5 (súp. č. 2378 a súp. č. 2379) s príslušenstvom, nachádzajúcej sa 
na parcele  KN-C 1936, zapísanej v LV 5494, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 
(8) písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech Slovenskej republiky 
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 
00 151 866, za cenu 1,00 €, 

4.   ukladá: 
prevod vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti zverejniť zrealizovať podľa tohto  
uznesenia. 

T: 30. 6. 2015      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 

2. Daniel Geletka a Anna Geletková, Muráňska 2575/17, Spišská Nová Ves 
Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť Daniela Geletku s manželkou 

o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2, k. ú. 
Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187 (ďalej len ako „pozemok“). Žiadatelia odkúpením 
pozemku chcú majetkoprávne usporiadať vlastnícke pomery k pozemku tvoriaceho oplotený 
dvor ich rodinného domu. Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mestskej časti 
Ferčekovce.  

Z hľadiska územného plánovania k predaju parcely KN-C 7654/3 o výmere 23 m2 v 
zastavanom území mesta OÚPaSP nemá pripomienky. 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok, ktorý tvorí časť dvora a ktorým sa bude 
zabezpečovať VSTUP A  VJAZD NA NEHNUTEĽNOSTI SPOMÍNANÝCH 
VLASTNÍKOV, odporú čame pozemok predať podľa zákona o majetku obcí v platnom 
znení podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa), a to za 
cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.  

Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 35/2014, vypracovaným dňa 30. 7. 
2014 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 635,03 € (v návrhu 
uznesenia sú k danej sume pripočítané náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemkov – vypracovanie znaleckého posudku 26,56 € a poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností 66 €).  

Predmet tejto žiadosti bol tunajším MsZ prerokovaný v rámci zasadnutia 
konaného 28. 11. 2014, k čomu bolo prijaté uznesenie č. 496/2014, ktorým 
bol schválený zámer predaja žiadaného pozemku mesta.  

 
Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
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všetkých poslancov, je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu vlastníctva obec.ým zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a 
na svojom webe, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Na základe uvedených skutočností oddelenie správy majetku mesta, MsÚ SNV, 
zabezpečilo splnenie citovanej zákonnej podmienky – ZÁMER PREDAJA BOL na obidvoch 
miestach ZVEREJNENÝ DŇOM 30. 12. 2014 a nachádza sa na nich doposiaľ. 

 K  zverejnenému zámeru MsÚ nezaregistroval žiadne podnety alebo 
pripomienky, takže MsZ v danej veci môže rozhodnúť s konečnou platnosťou. 

 
 

 

Zostávajúca časť pozemku 
mesta Spišská Nová Ves 

Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti žiadateľov 
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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej, Muráňska 
2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. 
pl.) s výmerou 23 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 
vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, 

2. vyhlasuje,  
že využitie pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, na prístup a príjazd výlučne k priľahlým 
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej, 
Muráňska 2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou osobitného 
zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov: 

3. schvaľuje  
prevod pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2, k. ú. Spišská Nová 
Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí 
v platnom znení v prospech Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej, 
Muráňska 2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 727,59 €, 

4. ukladá 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 
Z:   30. 6. 2015      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
 

 

Nehnuteľnosť mesta  
Spišská Nová Ves v celku 

Cesta 
Spišská Nová Ves - 

Rožňava 

Holubnica 

Kostol 
Muráňska 

ulica 

Nehnuteľnosť žiadateľov 

Ferčekovce 
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3. Marian Stavjarský, Štúrova 13/375, 053 11 Smižany 
Žiadateľ, ako vlastník nehnuteľnosti – administratívnej budovy, súp. č. 2923, postavenej 

na parcele KN-C 5817/4 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, si v minulosti predmetný objekt 
rozšíril o jednopodlažnú prístavbu [parcely KN-C 5815/6 (zast. pl.) a KN-C 5815/5 (zast. pl.) 
- sú vo vlastníctve žiadateľa], na ktorú chce z dôvodu potreby zväčšenia prevádzkových časti 
dostavať druhé podlažie. Z uvedeného dôvodu si dal vyhotoviť posudok, ktorého výsledkom 
je odporúčanie dostavbu zrealizovať formou siedmych nosných oceľových konštrukcií, 
z jednej strany zapustených do objektu a z druhej zaistených betónovými základovými 
pätkami. Návrh novej strechy objektu zároveň počíta s jej presahom mimo nehnuteľnosti 
žiadateľa.  
 
Terajší stav:  

 
 
Plánovaný stav: 
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Keďže uvedené betónové pätky a presah novej strechy podľa PD sa majú 

nachádzať na mestských pozemkoch, žiadateľ týmto žiada o odkúpenie časti pozemkov -
par. č. KN-C 5815/1 (zast.pl.) a KN-C 5819/1 (zast.pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, v rozsahu vymedzeným geometrickým plánom č. VIII-02/2014, vyhotoveným dňa 

Pozemky  
mesta Spišská Nová Ves 

KN-C 5815/1 a KN-C 5819/1 
Nehnuteľnosti  

žiadateľa 

Kino Mier 

Trieda 1. mája 

Obchodné 
stredisko 

Žiadané 
pozemky 

Orientácia 
fotosnímky 
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26. 8. 2014 Eleonórou Hlaváčkovou – AGROGEOREAL, IČO 35320656. Jedná sa 
o novovytvorené parcely KN-C 5815/7 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 a  KN-C 5819/7 (zast. 
pl.) s výmerou 23 m2, k. ú. Spišská Nová Ves (ďalej len „pozemok“). 

Nakoľko na predmetnom pozemku sa nachádza verejne užívaný chodník mesta, 
žiadateľ plne akceptuje mestom Spišská Nová Ves stanovené podmienky, a to: 

- bezplatné zriadenie vec. bremena s právom prechodu cez predmetný pozemok,  
- zachovanie existujúcich verejných stavieb na predmetnom pozemku. 

 
Odd. územného plánovania k predaju predmetného pozemku nemá pripomienky. 
Vzhľadom na to, že na prevod vlastníctva predmetného pozemku sa nevzťahuje 

žiadna výnimka 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, 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. 3/2015 vypracovaným 
dňa 21. 1. 2015 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 3 818,00 €. 

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 3 928,56 €. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Mariana Stavjarského, Štúrova 13/375, 053 11 Smižany,  o odkúpenie 
časti pozemkov par. č. KN-C 5815/1 (zast.pl.) a KN-C 5819/1 (zast.pl.) zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

 2. súhlasí  
s využitím par. č. KN-C 5815/7 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 a  KN-C 5819/7 (zast. 
pl.) s výmerou 23 m2 (podľa geom. plánu č. VIII-02/2014) na stavebné účely, 

3. schvaľuje 
predaj pozemkov par. č. KN-C 5815/7 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 a  KN-C 
5819/7 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, ako geometrickým plánom č. VIII-02/2014 
(vyhotovený 26. 8. 2014 Eleonórou Hlaváčkovou – AGROGEOREAL, IČO 
35320656) novovytvorených parciel z parciel KN-C 5815/1 (zast.pl.) a KN-C 
5819/1, k. ú. Spišská Nová Ves, formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 3 
928,56 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh zmluvy, 

4. ukladá 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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, s uplatnením bezplatného 
zriadenia vecného bremena s právom prechodu cez predmetné novovytvorené 
pozemky a zachovania existujúcich verejných stavieb nachádzajúcich sa 
v predmetných pozemkoch. 

T: 30. 11. 2015     Z: prednosta úradu 
* * * * * 
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4. Etela Dovalová, Mlynky 56, 053 76 Mlynky  
Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. území Mlynky, a to 

pozemkov parc. č. KN-C 1070 (trvalé trávne porasty) s výmerou 601 m2 a KN-C 1069/4 
(zast. pl.) s výmerou 142 m2 a rodinného domu súp. č. 56 postaveného na tomto pozemku. 

V tejto súvislosti žiada o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1069/3 (zast. pl.) 
s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky, zapísaného v LV 1122 v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. Tento pozemok nachádzajúci sa priamo pred jej rodinným domom žiadateľka 
využíva ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníčkou.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme považovať predaj predmetného 
pozemku na zabezpečenie prístupu k žiadateľkou vlastneným nehnuteľnostiam za skutočnosť 
hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. zákona o majetku 
obcí v platnom znení a vyhovieť žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti.   

Znaleckým posudkom č. 2/2014 zo dňa 15. 01. 2014 Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, ohodnotil žiadanú nehnuteľnosť na 725,55 €. Všeobecná hodnota 
nehnuteľnosti ostáva platná aj ku dňu 29. 01. 2015, čo potvrdil Ing. Ján Baculák svojim 
podpisom.  

Na základe uvedeného navrhujme pozemok odpredať za cenu určenú týmto znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66 € - 
správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností), t. j. celkom za 791,55 €.   

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. 

 
 

 

Rodinný dom 
žiadateľky 

Situovanie 
žiadaného pozemku 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti Etely Dovalovej o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. 
KN-C 1069/3 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky,    

2. vyhlasuje: 
že predaj nehnuteľnosti – pozemku - slúžiaceho na prístup k rodinnému domu 
žiadateľky z priľahlej cestnej komunikácie považuje za skutočnosť hodnú osobitného 
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancova na základe čoho 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona 
o majetku obcí v platnom znení, 

3. schvaľuje: 
zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku -  KN-C 1069/3 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, 
zapísaného v LV 1122, kat. územie Mlynky, v prospech Etely Dovalovej, Mlynky 56, 
053 76 Mlynky, za 791,55 €,  

4. ukladá: 
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia 
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja nehnuteľnosti v prospech žiadateľky predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

        T: 30. 4. 2015                                                     Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
5. František Lapšanský a manž. Veronika, rod. Hamračková, Tr. 1. mája 19/10, 052 01 
Spišská Nová Ves 
 Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 6188 (zast. pl.) s výmerou 20 m2, 
katastrálne územie Spišská Nová Ves a stavby (garáže) na ňom postavenej. Nakoľko 
plocha zastavaná stavbou (garážou) je 22 m2, časť pozemku pod stavbou v rozsahu 2 m2 nie 
je majetkoprávne vysporiadaná. Ide o časť pozemku parc. č. KN-C 6263/1 (zast. pl.) 
s výmerou 6142 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, zapísaný v LV 1.  
 Na základe uvedeného žiadajú o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová 
Ves parc. č. 6263/1 (zast. pl.) diel 1 s výmerou 2 m2, podľa geometrického plánu č. 26/2014 
vyhotoveného dňa 08. 09. 2014 Ing. Ladislavom Tichým, Kollárova 6, 052 01 Spišská Nová 
Ves, IČO 10757350. 
 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 žiadateľov.  

Cena pozemku určená  znaleckým  posudkom č. 1/2015 vypracovaným 03. 01. 
2015 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 63,00 €. 

Na základe uvedeného odporúčame citovaný pozemok odpredať za cenu určenú 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva (cena  za 
vyhotovenie ZP 26,56 €, poplatok  za  vklad  do  katastra  nehnuteľností  66 €),  t. j. celkom 
za 155,56 €.  
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
1. berie na vedomie 
žiadosť Františka Lapšanského a manž. Veroniky, rod. Hamračkovej, Trieda 1. mája 
19/10, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová 
Ves parc. č. KN-C 6263/1, 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  6263/1 (zast. pl.)  diel 1 
s výmerou 2 m2, podľa geometrického plánu č. 26/2014 vyhotoveného dňa 08. 09. 
2014 Ing. Ladislavom Tichým, Kollárova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
10757350, v prospech Františka Lapšanského a manž. Veroniky, rod. Hamráčková, 
Trieda 1. mája 19/10, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 155,56 €, 

  3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľov 
vlastníctva podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 6. 2015                                                      Z:  prednosta úradu 

* * * * * 
 

 
 
6.  Ján Opremčák a Lucia Opremčáková, Banícka 1738/18, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia plánujú výstavbu rodinného domu. Pri hľadaní vhodného pozemku oslovili 
mesto Spišská Nová Ves so žiadosťou o časť pozemku par. č. KN-C 8537 (TTP) zapísaný 
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, nachádzajúci v Novoveskej Hute na Tichej ulici, a to 
konkrétne o geometrickým plánom č. 4/2015 (vyhotoviteľ Ing. Iveta Nagyová, Spišská Nová 
Ves, IČO 43248454) novovytvorenú parcelu č. KN-C 8537/2 (TTP) s výmerou 500 m2 
(ďalej len „novovytvorený pozemok“).  

Oddelenie územného plánovania nemá pripomienky k predaju novovytvoreného 
pozemku.  

Novovytvorený pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí v platnom znení 
navrhujeme predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a. zákona 
o majetku obcí v platnom znení) na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej 
zmluvy. 

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 novovytvoreného pozemku určená znaleckým posudkom č. 5/2015 
vypracovaným dňa 9. 2. 2015 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves, je 8 155,00 
€. 

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie znaleckého 
posudku 49,38 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme min. kúpnu cenu 8 288,38 
€. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Jána Opremčáka a Lucie Opremčákovej, Banícka 1738/18, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8537/2 (TTP) s výmerou 500 m2 ako 
geometrickým plánom č. 4/2015 (vyhotoviteľ Ing. Iveta Nagyová, Spišská Nová Ves, 
IČO 43248454) vytvoreného z parcely KN-C 8537 (TTP) s výmerou 925 m2, k. ú. 
Spišská Nová Ves, 

2. súhlasí 
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 8537/2 (TTP) s výmerou 500 m2 ako 
geometrickým plánom č. 4/2015 (vyhotoviteľ Ing. Iveta Nagyová, Spišská Nová Ves, 
IČO 43248454) novovytvorenú parcelu z  parcely č. KN-C 8537 (TTP) s výmerou 925 
m2, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona o majetku obcí v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho 
návrhu kúpnej zmluvy, s cenou aspoň 8 288,38 €, záujemcovi, ktorý podá návrh 
s najvyššou kúpnou cenou, 

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: 30. 6. 2015      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 

Tichá ulica 

Areál 
Uranpres, s. r. o. 

Novoveská Huta (NH) 
 

Horská ulica 

Situovanie časti predmetných 
pozemkov mesta v rámci NH 
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7. Predaj pozemku parc. č. KN-C 8459 v Novoveskej Hute, k. ú. Sp. Nová Ves 
V ostatnom období Mestský úrad Spišskej Novej Vsi zaevidoval zvýšený záujem 

o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov. Mesto Spišská Nová Ves má v tejto 
mestskej časti viacero pozemkov, ktoré by mohli byť predmetom predaja na uvedený účel. 

Na základe uvedeného navrhujeme dať do predaja pozemok parc. č. KN-C 8459 
(záhrada) s výmerou 681 m2. Ide o pozemok, ktorý bol MsZ schválený na predaj už v r. 
2012, ale nakoniec žiadny potenciálny kupec oň neprejavil záujem.  

V prípade, ak sa MsZ stotožní s týmto návrhom, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení, je predaj možné vykonať 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 41,60 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €).  

Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 4/2015, vypracovaným dňa 31. 
01. 2015 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 11 638,29 €. 
 

 
 

Novoveská Huta Lesy mesta SNV 

Predmetný pozemok 

Ul. Horská 

 Ul. Rybničná 

Kostol 

Novoveská cesta 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o návrhu na predaj pozemku parc. č. KN-C 8459 (záhrada) s výmerou 681 
m2, kat. územie Spišská Nová Ves, 
2. schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 8459 (záhrada) s výmerou 681 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 11 763,89 €, v prospech záujemcu, 
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 
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: 30. 6. 2015                                                                   Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
8.  CRW Slovakia, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Spoločnosť (na základe podmienky banky úverujúcej nákup haly H2) požiadala 
mesto Sp. N. Ves o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu 
cez pozemky nachádzajúce sa v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici, a to cez 
parc. č. KN-C 3303/1 (zast. pl.), KN-C 3275/1 (zast. pl.), KN-C 3275/28 (zast. pl. ) a KN-C 
10115 (zast. pl.), kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 
3275/62 (zast. pl.), zapísaného v LV 11706, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Predmetný pozemok 
– KN-C 8459 
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Rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom č. 82/2014, ktorý 
vyhotovila spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 36 595 578, dňa 08. 12. 2014. 

Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že na pozemkoch, na ktorých žiada spoločnosť 
zriadiť vecné bremeno, sa nachádza účelová komunikácia mesta Spišská Nová Ves. Tá 
zabezpečuje jediný možný prístup k pozemku parc. č. KN-C 3275/62 (zast. pl.), ktorej 
vlastníkom je žiadateľ. Touto formou si žiadateľ chce zabezpečiť bezproblémové užívanie 
geometrickým plánom vymedzenej časti tejto účelovej komunikácie. 

Vecné bremeno sa zriadi odplatne. Žiadateľ uhradí mestu Spišská Nová Ves za 
zriadenie vecného bremena jednorazovú finančnú náhradu a náhradu za obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti, spolu 1 160,00 €. Výška tejto náhrady je stanovená znaleckým posudkom č. 
7/2015 vypracovaným 7. 2. 2015 Ing. Stanislavom Hanulom, Ul. Fraňa Kráľa 1, 052 01 
Spišská Nová Ves. 

Žiadateľ zároveň znáša všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena 
znáša. 

 

 
   
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorých vlastníkom je 
mesto Spišská Nová Ves,   

      

Vymedzenie vecného bremena 

Pozemok s halou H2 vo 
vlastníctve žiadateľa 

Pozemky KN-C 3303/1, KN-C 3275/1, 
KN-C 3275/28 a KN-C10115 vo 

vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 
Priemyselný park, 
Drevárska ulica, 
Administratívna 

budova 

Vjazd do 
priemyselného parku 
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 2. schvaľuje  
zriadenie vecného bremena v znení zápisu v liste vlastníctve 1, časť „C – Ťarchy“: 
„Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého 
vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností – pozemkov registra C KN 
parcelné číslo 3303/1, 3275/1, 3275/28, 10115 zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť právo 
prechodu a  prejazdu cez tieto nehnuteľnosti, v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 82/2014, vyhotoveným GEOKAN, s. r. o., IČO 
36 595 578, dňa 08. 12 2014 v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka 
nehnuteľnosti – pozemku registra C KN parcelné číslo 3275/62 (zast. pl.), 
zapísanej v LV 11706, kat. územie Sp. N. Ves“, s  finančnou  odplatou  1 160,00 €, 
a úhradou zriadením vecného bremena vyvolaných nákladov,   
3. ukladá: 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.  

   T: 30. 6. 2015                                                                        Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 11. 2. 2015 
 
Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    
 

 
 


