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        Spišská Nová Ves,  8.  7. 2016 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   

dňa 15. 7. 2016  
 
PREDMET: VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Ing. 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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1. SpKCH, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves – Slovenská 30 – Domov 
opatrovateľskej služby – predaj za 1,00 € 
 Spišská katolícka charita doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie  
nehnuteľností:   -   pozemku parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2 a  
- budovy súp. č. 1765 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 381/1, 
katastrálne územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová 
Ves, za sumu 1,00 €. 
 Budova bola postavená na základe stavebného povolenia na stavbu „Detské jasle 
sídl. Stred“ v Spišskej Novej Vsi vydaného odborom výstavby a vodného hospodárstva 
MsNV v Spišskej Novej Vsi dňa 29. 03. 1961 pod č. Výst. 697/1961. Dňa 07. 09. 2011 sa 
začala prestavba tejto budovy na domov opatrovateľskej služby podľa projektovej 
dokumentácie vyhotovenej v roku 2008. V decembri 2012 bola prestavba prerušená.    
 V súčasnosti sa táto štvorpodlažná budova súp. č. 1765, špecifikovaná v LV ako 
budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, nevyužíva.  
 Nakoľko predmetné nehnuteľnosti chce žiadateľ využiť na zriadenie zariadenia 
pre seniorov mesta Spišská Nová Ves, ktorí sú z vážnych rodinných, zdravotných 
a sociálnych dôvodov odkázaní na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych 
službách, možno ich predať podľa zákona o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a 
ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) za cenu dohodou, teda aj za 
navrhované 1,00 €. 
 Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišská Nová Ves prerokovaný v rámci zasadnutia, 
ktoré sa konalo 15. 06. 2016, k čomu bolo prijaté znesenie č. 204/2016. Ním bol schválený 
zámer predaja žiadaných nehnuteľností v prospech žiadateľa. Úplné znenie materiálu 
v elektronickej forme sa nachádza tu: 
 http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/samosprava/mestske_zastupitelstvo/
predkladane_materialy/zasadnutie_konane_15_6_2016/index.html - bod rokovania 22., vec č. 
6. 
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení určuje, že pri prevodoch 
majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (v prípade Sp. Novej Vsi to je aspoň 12 
poslancami), 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 uvedeného oddelenie správy majetku mesta, MsÚ Spišská Nová Ves, 
zverejnilo ZÁMER PREDAJA NEHNUTE ĽNOSTÍ na svojej úradnej tabuli aj na 
internetovej stránke  dňa 29. 06. 2016 a nachádza sa tam doposiaľ. 
 K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky, 
a preto MsZ Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 
informáciu o žiadosti Spišskej katolíckej charity o odkúpenie budovy súp. č. 1765 postavenej 
na pozemku parc. č. KN-C 381/1 a pozemku parc. č. 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, ktoré sú zapísané v LV 1, a o zverejnení zámeru predaja 
predmetných nehnuteľností predpísaným spôsobom, 
2. vyhlasuje: 
že, využitie budovy na sociálne účely subjektom s dlhodobou praxou v tejto oblasti 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou 
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všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 
9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení 
3. schvaľuje:  
predaj nehnuteľností – budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia Slovenská ul. č. 30, 
súp. č. 1765 a pozemku parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2, na ktorom je 
postavená, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, do 
výlučného vlastníctva Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5, 050 01 Spišská Nová Ves, 
za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, s podmienkou dofinancovania jej obnovy a uplatnenia 
predkupného práva na dobu  10 rokov od prevodu vlastníctva podľa tohto uznesenia, 
4. ukladá  
zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľností podľa podmienok tohto uznesenia. 
       T: 30. 11. 2016                                                     Z: prednosta úradu 
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2.  SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany 
Spoločnosť Solitera, s. r. o., doručila mestu Spišská Nová Ves výzvu na odkúpenie časti 

vybudovanej technickej vybavenosti areálu VillaNova realizovanej touto spoločnosťou 
v období od 7/2009 do 9/2015. Ide o: 

a) verejné komunikácie na parc. č. KN-C 10181 a KN-C 10182,  
b) spevnené plochy na kontajnery na parc. č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49, 
c) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu, 
d) dažďovú kanalizáciu (vrátane odvod.a komunikácií) s vyústením do Hornádu, 
e) splaškovú kanalizáciu od päty objektov až po Panorámu, 
f) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívod požiarnej vody, verejný 

hydrant, čerpacie miesto požiarnej vody a požiarny vodovod. 
Mestu Spišská Nová Ves bola taktiež doručená žiadosť spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., 

Spišská Nová Ves, ktorou žiada o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v oblasti 
Radlinského ulice v Spišskej Novej Vsi, konkrétne pozemkov: 

a) par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou 940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) 
s výmerou 574 m2 a KN-C 9237/15 (orná pôda) s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, 
k. ú. Spišská Nová Ves, 

b) geometrickým plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) vytvorených z pozemkov par. č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 
8000 m2, KN-C 9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19 (orná pôda) 
s výmerou 326 m2 (celkom  to je 11 067m2) z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. 
pl.), KN-E 52328 (orná pôda) a KN-E 3389 (TTP), zapísaných v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves. 

 
 Spoločnosť ako dôvod podania žiadosti uviedla záujem o nadobudnutie vlastníctva 
pozemkov v danej oblasti pre výstavbu výrobných prevádzok priemyselno-obchodného 
charakteru, ktorú pripravujú jej klienti.  
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Mestské zastupiteľstvo uvedenú vec prerokovalo v rámci svojho rokovania konaného 
15. 6. 2016, pričom prijalo uznesenie č. 209/2016, ktorým zámer zámeny nehnuteľností 
schválilo (úplné znenie materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred

kladane_materialy/2016/15_6_2016/Nehnutelnost__15_6_2016_web.pdf - str. 34-40). 
 
 Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 29. 6. 2016  zverejnil 
zámer tejto zámeny na svojej úradnej tabuli aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ) . 
 K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky. Vzhľadom na splnenie zákonných povinností MsZ už môže v danej veci 
prija ť konečné rozhodnutie. 
 
 

 
 
 

 

Situovanie žiadaných pozemkov 

NOVES 

Žiadané pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

NOVES okná, a. s. Radlinského ulica 

Brusník 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove j Vsi: 
1. berie na vedomie 

výzvu a žiadosti spol. Solitera, s. r. o., týkajúce sa nehnuteľností v k. ú. Sp. N. Ves 
a informáciu o zverejnení zámeru zámeny nehnuteľností, 

2. vyhlasuje,  
že prípravu územia pre ďalšie investičné aktivity vo svojom obvode v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení považuje za skutočnosť 
hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a 
na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

3. schvaľuje 
zámenu stavieb: 

a) spevnené plochy (komunikácie a plochy pre kontajnery na parc. č. KN-C 
10181, a KN-C 10182, č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49, 

b) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu, 
c) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívodu požiarnej vody, 

verejného hydrantu, čerpacieho miesta požiarnej vody a požiarneho vodovodu, 
d) dažďová kanalizácia vrátane odvodnenia komunikácií s vyústením do Hornádu, 
e) splašková kanalizácia od päty objektov až po Panorámu, 

v kat. území Spišská Nová Ves, od spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová 
Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany, IČO 36169218, s celkovou 
hodnotou 278 306,78 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

 

AAArrr eeeááálll       
VVVIII LLL LLL AAA   NNNOOOVVVAAA   
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za pozemky mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou 
940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m2 a KN-C 9237/15 (orná pôda) 
s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves a geometrickým 
plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených parciel č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 8000 m2, KN-C 
9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19 (orná pôda) s výmerou 326 
m2, z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E 52328 (orná pôda) a KN-E 
3389 (TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, s celkovou hodnotou 
242 588,64  € v prospech spoločnosti  SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany,  

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľností podľa tohto uznesenia. 

 T: 30. 11. 2016      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
3.   Predaj pozemku KN-C 408/6 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom pozemku KN-C 408/1 (zast. pl.), zapísaného 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorého časť má od r. 1994 v nájme Michal Sabo, 
Slovenská 1679/51, 052 01 Spišská Nová Ves. Ide o kus pozemku tvoriaceho časť dvora pri 
rodinnom dome s. č. 1679.   

Užívaný (prenajatý) pozemok bol mestom držaný vo vlastníctve pre účely výstavby 
miestnej komunikácie. V tomto pozemku je zároveň uložené veľkopriemerové potrubie 
verejného vodovodu, takže pozemok nie je stavebne využiteľný. Vlastník vodovodu má 
k pozemku vecné bremeno „zo zákona“.  

Keďže od zámeru výstavby komunikácie mesto upustilo, majiteľ rodinného domu 
s dvorom požiadal mesto Spišská Nová Ves  o  odkúpenie predmetného pozemku, pričom 
zdôrazňuje, že ide o časť pozemku (pôvodné označenie mpč. 2020, resp. 2021), ktorý 
pôvodne bol vlastníctvom jeho otca (Michala Saba staršieho), čo preukazuje príslušnou 
dokumentáciou. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti teda majiteľ rodinného domu s. č. 1679 žiada 
mesto od odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.) s výmerou 287 
m2, vytvoreného  geometrickým plánom č. 86/2014 (GP z 16. 12. 2014 spol. GEOKAN, s. r. 
o., IČO 36595578).  

Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišská Nová Ves prerokovaný v rámci zasadnutia, 
ktoré sa konalo 15. 06. 2016, k čomu bolo prijaté znesenie č. 206/206, ktorým  bol 
schválený zámer predaja predmetného pozemku v prospech žiadateľa. Pôvodný 
prerokovávaný materiál v elektronickej forme sa nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/
predkladane_materialy/2016/15_6_2016/Nehnutelnost__15_6_2016_web.pdf 

Na základe uvedeného oddelenie správy majetku mesta, MsÚ Spišská Nová Ves, 
v súlade so zákonom o majetku obcí v platnom znení, zverejnilo ZÁMER PREDAJA 
POZEMKU  na svojej úradnej tabuli aj na internetovej stránke dňa 29. 6. 2016 
a nachádza sa tam doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky, 
a preto môže MsZ Spišskej Novej Vsi o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
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Nehnuteľnosť mesta  
Spišská Nová Ves v celku 

Okresný úrad, 
katastrálny odbor 

Slovenská 
ulica 

Nehnuteľnosti žiadateľa 

Sídl. Východ 

Železničná trať 

Žiadaný pozemok 
mesta SNV 

Nehnuteľnosť mesta  
Spišská Nová Ves v celku 

Nehnuteľnosti žiadateľa 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie: 

informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.) s 
výmerou 287 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 86/2014 (GP z 16. 12. 2014 spol. 
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578),  

2. vyhlasuje: 
že dlhodobé využitie predmetného pozemku ako dvor rodinného domu s. č. 1679, k. ú. 
Spišská Nová Ves, ako aj problematiku pôvodného rodinného vlastníctva považuje za 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje: 
predaj nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, 
a to pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.) s výmerou 287 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 86/2014 (vyhotovený 16. 12. 2014 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 
36595578), Michalovi Sabovi, Slovenská 1679/51, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú 
kúpnu cenu 8 544,71 €,  

4. ukladá: 
realizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2016     Z: prednosta úradu 
* * * * * 
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4.  RBS Tatry, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Spoločnosť RBS Tatry, s. r. o., je v priemyselnom parku vlastníkom pozemkov 

i stavebných objektov, v ktorých realizuje výrobnú činnosť. V súčasnosti pripravuje 
rozšírenie (prístavbu) svojich výrobných nehnuteľností. Prístavbou si chce vyriešiť, 
alebo aspoň zlepšiť technologický tok svojej prevádzky, a to hlavne jeho expedičné 
podmienky. 

Spoločnosť po podrobnom posúdení možností priemyselného parku došla k záveru, 
že optimálnym riešením by bolo umiestnenie expedičnej časti prístavby z južnej strany 
ich budovy, avšak vhodný pozemok pre tento zámer je vlastníctvom mesta Spišská Nová 
Ves. Zároveň tadiaľ vedie nevyužívaná a neudržiavaná železničná vlečka (obstaraná v r. 
2003, obstarávacia hodnota 26 289,58 €, zostatková hodnota 18 789,92 €). Ide o časť parcely 
KN-C 3275/27 v rozsahu (výmere) 206 m2. 
 Predstavitelia spoločnosti, ale aj vedenie mesta možné riešenie vidia v tom, že 
mesto Spišská Nová Ves by recipročne – na výmenu – získalo ich pozemok, hoci 
výmerou podstatne menší, ktorý je t. č. využívaný ako časť vnútroareálovej cesty. Išlo by 
o novovytvorený pozemok KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 s tým, že rozdiel 
v zamieňaných hodnotách by bol riešený finančným vyrovnaním. Zámena pozemkov by 
tiež umožnila upraviť jestvujúcu cestu do plynulého oblúka, čo je dôležité pre jazdu 
kamiónov.  
 Nehnuteľnosti navrhované na zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 27/2016 vyhotoveným dňa 30. 
06. 2016 takto: 

a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/112 (zast. pl.) s výmerou 
206 m2 je 5 687,66 €, 

b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 
m2 je 1 325,28 €. 
 Finančné vyrovnanie potom predstavuje objem 4 362,38 € v prospech mesta 
Spišská Nová Ves.   
 V zmysle dohody náklady spojené na realizáciu prevodu vlastníctva (náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku 26,56 € a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 
66,00 €) budú znášať obaja účastníci zámeny pozemkov pomerným spôsobom (podľa výmer 
zamieňaných pozemkov).   
 Vzhľadom na to, že v budúcnosti by z hľadiska vlastníctva pozemku pod cestou  
mohol nastať problém, odporúčame prihliadnuť na toto možné riziko a pristúpiť na 
navrhovanú zámenu pozemkov v priemyselnom parku.  
  V opísanom prípade sa jedná o vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov, ktorým mestu Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok pod 
vnútroareálovou komunikáciou, čo zodpovedá skutočnosti hodnej osobitného zreteľa 
(podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení). V  
prípade zámeny nehnuteľností ide  o prípad, kedy je potrebné zvlášť dôsledne posúdiť 
opodstatnenosť zámeny, preto v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 
povinná takúto vec zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovacím konaním obecného 
zastupiteľstva na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer 
musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 Na základe uvedeného MESTO Spišská Nová Ves ZVEREJNILO ZÁMER 
uvedenej ZÁMENY POZEMKOV  na svojej úradnej tabuli aj na internetovej stránke  
dňa 30. 06. 2016 a nachádza sa tam doposiaľ. 
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 K zverejnenému zámeru mesto zatiaľ nezaevidovalo žiadne podnety alebo 
pripomienky, a preto MsZ Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou 
platnosťou. 
 

 
 

 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve RBS Tatry, s. 

Pozemok RBS Tatry, s. r. 
o. navrhovaný na zámenu 

Pozemok mesta 
žiadaný  na zámenu  

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta  

Podľa GP č. 40/2016 

Pozemok vo vlastníctve 
RBS Tatry, s. r. o ., 

navrhovaný na zámenu Pozemok  
žiadaný na zámenu  

Administratívna 
budova 

Výrobná hala CRW 
Slovakia, s. r. o. 

Vjazd do 
priemyselného parku 

OC Madaras 

Výrobná hala RBS 
Tatry, s. r. o. 
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Cesta na súkromnom 
pozemku 

Objekty RBS 
Tatry, s.r.o, 

SNV 

Pozemok RBS Tatry 
ponúkaný na zámenu 

Žiadaný pozemok mesta  

Objekt RBS Tatry, s. r. o. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností (pozemkov) medzi spoločnosťou RBS 
Tatry, s. r. o. a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves,   

2. vyhlasuje: 
že, zámenu pozemkov považuje z hľadiska ako z hľadiska potrieb mesta Sp. Nová 
Ves, tak aj z hľadiska podpory podnikateľských aktivít v priemyselnom parku (PP), 
kvôli ktorým PP bol zriadený,  za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje:  
- vyradenie železničnej vlečky nachádzajúcej sa na parcele KN-C 2375/27, k. ú. 
Spišská Nová Ves, a jej následnú likvidáciu, 
- majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves 
formou zámeny takto: 
 a. pozemok parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 m2, ako geometrickým 
plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 06. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 
2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenú parcelu z parcely KN-
C 3275/38 zapísanej v LV 9486 v prospech spoločnosti RBS Tatry, s. r. o., previesť do 
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 
 b. pozemok parc. č. KN-C 3275/112 (zast. pl.) s výmerou 206 m2, ako 
geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23. 06. 2016 Ing. Pavlom 
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) 
novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 3275/27 zapísanej v LV 1 na mesto Spišská Nová 
Ves, previesť do vlastníctva RBS Tatry, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Sp. Nová Ves,   
s finančným vyrovnaním 4 362,38 € v prospech mesta Spišská Nová Ves,   

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 

     T: 30. 11. 2016                                                     Z: prednosta úradu 

* * * * * 
5.  URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov  
 Spoločnosť URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, ktorej 
prevádzková budova sa nachádza na Ulici Fraňa Kráľa (č. 2), 052 01 Spišská Nová Ves, 
doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť o nájom častí pozemkov mesta, v kat. území 
Spišská Nová Ves. Tá súvisí so skutočnosťou, že budova je plánovaná na prestavbu na 
bytový dom, z čoho zase vyplýva povinnosť stavebníka pre budúcich vlastníkov bytov 
zabezpečiť parkovacie miesta v súlade s platnou normou. 
 URANPRES, spol. s r. o., žiada o  nájom častí týchto pozemkov vo vlastníctve mesta 
Sp. N. Ves: - parc. č. KN-C 2680/29 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 195 m2, 
  - parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) zapísaná v LV 4342  rozsahu 10 m2, 
  - parc. č. KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 100 m2, 
teda celkový rozsah nájmu je 305 m2. 
  V zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
v platnom znení možno uplatniť nájomné 3,50 €/m2/rok (ak ide o komerčné alebo neverejné 
využitie), alebo 0,10 €/m2/rok, ak ide o voľne prístupné a voľne užívateľné parkovacie 
miesta, na základe čoho ročné nájomné je:                      
     - 305 m2 x 3,50 €/m2 = 1 067,50 € (pre komerčné využitie), 

                              - alebo: 305 m2 x 0,10 €/m2 = 30,50 €. 
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Nehnuteľnosti 
žiadané do nájmu 

Reduta 

Budova súp. č. 286 vo 
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Ul. Konrádová 

Ul. J. Hanulu 

Nehnuteľnosti 
žiadané do nájmu 

Budova súp. č. 286 vo 
vlastníctve  URANPRES,  

spol. s r. o. 
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     Uvedené uplatnenie nájomného odporúčame časovo rozlíšiť, a to tak, že počas výstavby sa 
uplatní sadzba 0,10 €/m2/rok, po kolaudácii stavby sadzba 3,50 €/m2/rok (ak verejné užívanie 
parkovacích miest bude obmedzené, alebo budú využívané komerčne). 

Žiadateľ k žiadaným pozemkom nemá žiadne práva na prednostné užívanie, no 
podstatu žiadosti možno posudzovať z hľadiska skutočností, ktoré si zaslúžia osobitné 
zohľadnenie. V danom prípade sa jedná o nájom pozemkov, ktorý mestu Spišská Nová 
Ves pomôže v spolupráci s investorom rozšíriť možnosti bývania (a s tým súvisiaceho 
parkovania) na Ulici Fraňa Kráľa, čo považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa 
(§ 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení).  
 Vo vyššie uvedenom prípade zámer nájmu nehnuteľností je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním zámeny obecným zastupiteľstvom na 
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom 
tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Na základe uvedeného mesto Spišská Nová Ves 30. 06. 2016 zverejnilo ZÁMER NÁJMU 
citovaných POZEMKOV  na svojej úradnej tabuli aj na internetovej stránke, kde  
a nachádza sa doposiaľ. 

 K zverejnenému zámeru mesto zatiaľ nezaevidovalo žiadne podnety alebo 
pripomienky, a preto môže MsZ Spišskej Novej Vsi o danej veci rozhodnúť 
s konečnou platnosťou. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie: 
informáciu o žiadosti spoločnosti URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, 
na nájom častí pozemkov mesta SNV v kat. území Spišská Nová Ves, 
2. vyhlasuje: 
že rozšírenie možností bývania a s tým súvisiaceho parkovania na Ulici Fraňa Kráľa 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení 

3 
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3. schvaľuje: 
nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves na stavebné využitie, vymedzených 
priloženou grafickou prílohou: 
- parc. č. KN-C 2680/29 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 195 m2, 
- parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) zapísaná v LV 4342  rozsahu 10 m2, 
- parc. č. KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 100 m2, 
 (všetky v k..ú. Spišská Nová Ves), čo je celkom 305 m2, spoločnosti URANPRES, 
spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, na dobu neurčitú s nájomným za 0,10 
€/m2/rok  počas výstavby a 3,50 €/m2/rok  po kolaudácii stavby sadzba (ak verejné užívanie 
parkovacích miest bude obmedzené, alebo budú využívané komerčne), 
4. ukladá: 
zrealizovať nájom častí pozemkov podľa podmienok tohto uznesenia. 

 T: 30. 11. 2016                                                  Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
  6.  Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Spišská Nová Ves 

OOCR SPIŠ doposiaľ užívala nebytový priestor (kanceláriu) v „MULTICEN TRE“. 
Užívanie formou výpožičky bolo upravené zmluvou o výpožičke ZOV_1289/2012 zo dňa 31. 
12. 2012 (výpožička  bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 285/2012 zo 
17. 12. 2012 a uznesením č. 485 zo dňa 19. 02. 2009). 

 OOCR SPIŠ sa však medzičasom zlúčila s OOCR Slovenský raj do Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu č. 14,  052 01 
Spišská Nová Ves, IČO:  42319331. Tá je pokračovateľom v aktivitách, ktoré realizovala 
OOCR SPIŠ. OOCR je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková a neštátna odborná 
organizácia so zameraním a záujmami činností v oblasti cestovného ruchu. Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš má záujem pokračovať v užívaní 
priestoru, ktorý doposiaľ mala „zazmluvnený“ OOCR Spiš, ide o priestor – kanceláriu - 
o výmere 43,12 m2  s príslušenstvom (prístupová chodba a WC). 
 Vzhľadom na to, že OOCR Slovenský raj & Spiš je pokračovateľom pôvodnej 
OOCR Spiš, navrhujeme, aby zároveň bola pokračovateľom užívania predmetného 
priestoru s rovnakými podmienkami, ako tomu bolo doposiaľ. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o zlúčení OOCR Spiš s OOCR Slovenský raj a návrhu pokračovania užívania 
priestoru v Multicentre, 
2. súhlasí 
s prechodom výpožičky nebytového priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2  
s príslušenstvom na prízemí v objekte Multifunkčného energetického a baníckeho centra 
(„MULTICENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpis. č. 3456,  na Oblastnú 
organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Spišská Nová Ves (IČO:  42319331). 
3. ukladá 
upraviť podmienky užívania citovaného priestoru podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 9. 2016       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
V Spišskej Novej Vsi 8. 7. 2016 

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


