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        Spišská Nová Ves,  19.  9. 2016 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   

dňa 20. 9. 2016  
 
PREDMET: VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM  

-  DODATOK 
 
 
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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VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
-  DODATOK  

13. WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 Banská Bystrica, 
      BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

Uvedené spoločnosti vlastníkmi časti budovy bývalého Domu kultúry v Sp. N. Vsi. 
 Spoločnosť WIN SN, s. r. o., je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2167/10 (zast. 

pl.) s výmerou 126 m2 a prevádzkovej budovy so súp. č. 2743 na ňom postavenej a časti 
schodiska zabezpečujúceho prístup do tejto budovy. 
 Spoločnosť BRAHAMA SNV, s. r. o., je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2167/3 
(zast. pl.) s výmerou 432 m2 a budovy na ňom postavenej a časti schodiska zabezpečujúceho 
prístup do tejto budovy. 

 Schodisko k ich objektom doposiaľ bolo vlastníctvom  spoločnosti Pumperhas, s. r. o., 
Sp. Nová Ves, ktorá vlastní zostávajúcu časť Domu kultúry. Toto schodisko je v havarijnom 
stave, preto sa uvedené spoločnosti rozhodli zrekonštruovať časti schodiska priliehajúce 
k ich prevádzkam, k čomu však chcú mať vlastnícke právo. Schodisko však nie je možné 
v katastri nehnuteľností zapísať ako samostatnú stavbu bez vzťahu k pozemku. Na 
základe uvedeného obidve spoločnosti sa obracajú na vlastníka predmetného pozemku   - 
mesto Spišská Nová Ves – so žiadosťou o odkúpenie pozemku zastavaného schodiskom, 
a to: 

- WIN SN, s. r. o., pozemok parc. č. KN-C 2167/15 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 07. 
2016 GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578) 
novovytvorenú parcelu z pozemku parc. č. KN-C 2167/9, zapísaného v LV 1 v prospech 
mesta Spišská Nová Ves, 

- Brahama SNV, s. r. o., pozemok parc. č. KN-C 2167/16 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 
07. 2016 GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578) 
novovytvorenú parcelu z pozemku parc. č. KN-C 2167/9, zapísaného v LV 1 v prospech 
mesta Spišská Nová Ves. 

 V prípade, ak druhá strana (žiadatelia) preukáže, že je (sú)  vlastníkom(kmi) stavby 
(schodiska), predaj možno uskutočniť podľa §9a ods. 8 písmena b), zákona o majetku obcí v 
platnom znení, čo je predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
Takýto predaj sa realizuje obvykle za cenu vo výške aspoň hodnoty určenej znaleckým 
posudkom.  

Spoločnosť WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 Banská Bystrica, ktorá 
vlastní predmetnú komerčne zameranú budovu, požiadala mesto o kúpnu cenu vo výške 
1,00 €/m2 s odôvodnením,  ktoré je zrejmé z nasledujúcej prílohy (kópie žiadosti), teda 
že ide o verejné priestranstvo. 

Zákon o majetku obcí umožňuje uplatniť cenové výnimky v prípadoch, ak ide o 
verejnoprospešný účel, čo je napr. na ochranu životného prostredia, pre poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a podobne, všetko však na 
nekomerčnom základe, čo však v prípade tohto žiadateľa nepovažujeme za splnené. 

 
Spoločnosť Brahama SNV, s. r. o., akceptuje štandardné podmienky mesta 

vychádzajúce zo zákona o majetku obcí, teda má záujem pozemok odkúpiť za cenu 
určenú znaleckým posudkom. 

Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom č. 38/2016 vypracovaným dňa 
19. 09. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je: 

- pre pozemok parc. č. KN-C 2167/15 ..... 6 310,82 €,  
- pre pozemok parc. č. KN-C 2167/16 ..... 4 424,08 €.  
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Stav podľa GP č. 42/2016 Pozemok žiadaný spoločnosťou 
WIN SN, s. r. o. 

Pozemok žiadaný 
spoločnosťou BRAHAMA 

SNV, s. r. o. 

Budova a pozemok vo 
vlastníctve BRAHAMA 

SNV, s. r. o. 

Budova a pozemok 
vo vlastníctve WIN 

SN, s. r. o. 

Stará cesta 

Metropol 

Štefánikovo námestie 

Dom kultúry 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov 

Žiadané pozemky 

Pošta 
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!!! Návrh na uznesenie pre spoločnosť  
BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o., o odkúpenie pozemku parc. č. KN-
C 2167/16 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, kat. územie Spišská Nová Ves,  
2. schvaľuje 

- predaj pozemku parc. č. KN-C 2167/16 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 07. 2016 
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorenú parcelu z pozemku parc. č. KN-C 2167/9, 
zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo nám. 4, 
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu za 4 504,08 €, 
3. ukladá 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2017        Z: prednosta úradu 
 
 
 
!!! Návrh na uznesenie pre spoločnosť  
WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 Banská Bystrica: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1.  berie na vedomie  

žiadosť spoločnosti WIN SN, s. r. o., o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2167/15 
(zast. pl.) s výmerou 97 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, za cenu 1,00 €/m2, 

Aktuálny stav 
predmetnej časti  schodiska 



MsZ, 20. 9. 2016  K bodu rokovania: 18. 

6 

 

2. vyhlasuje, 
že ................................................................................................................................................ 
je skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení  
3. schvaľuje: 
zámer predaja pozemku parc. č. KN-C 2167/15 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 07. 2016 
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorenú parcelu z pozemku parc. č. KN-C 2167/9, 
zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, spoločnosti WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 
Banská Bystrica, za kúpnu cenu 1,00 €/m2,  
4. ukladá 
zrealizovať zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v súlade so 
zákonom majetku obcí v platnom znení a následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 

T: 15. 12. 2016      Z: prednostka úradu 
* * * * * 

14. Ing. Vladimír Dobšinský, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany,  
      Oliver Dobšinský, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany 

Žiadatelia majú s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 1188/2012 
z 21. 11. 2012, ktorej predmetom je nájom pozemku par. č. KN-C 2613 (záhrada) s výmerou 
170 m2, k. ú, Spišská Nová Ves, za účelom zabezpečenia príjazdu a prístupu k zadnému 
traktu  nehnuteľnosti na Zimnej ulici súp. č. 209 (Zimná č. 73), ktorej sú vlastníkmi.  

V rámci rekonštrukcie predmetnej budovy vybudovali aj priestory na ubytovanie, na 
základe čoho stavebný úrad v zmysle Stavebného zákona v platnom znení žiadateľom 
pre kolaudáciu stanovil podmienku vybudovania nevyhnutného počtu parkovacích. Jedinou 
možnosťou ako túto podmienku splniť je umiestnenie týchto parkovacích miest na časti 
predmetu nájmu, preto požiadali o zmenu účelu časti nájmu v citovanej nájomnej zmluve. 

 

 

Predmet 
žiadosti 
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V danom prípade sa teda jedná o nájom (využitie) pozemku na stavebné účely. 
V zmysle zásad nájmu pozemkov mesta o takomto využití pozemku môže rozhodnúť 
výlučne mestské zastupiteľstvo. 

V prípade, ak MsZ predmetnú vec schváli, odporúčame zmeniť aj výšku nájmu 
pozemku, a to  na 3,50 €/m2/rok, čo je sadzba nájomného pre využitie pozemku mesta na 
podnikateľské (komerčné) účely. 

 
Návrh na uznesenie:         
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Vladimíra Dobšinského, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany a 
Olivera Dobšinského, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, o zmenu účelu časti 
nájmu podľa nájomnej zmluvy č. 1188/2012 z 21. 11. 2012,   

2. schvaľuje  
zmenu účelu časti predmetu nájmu (pozemku) nájomnej zmluvy č. 1188/2012 z 21. 
11. 2012 v rozsahu 48 m2 uzavretej s Ing. Vladimírom Dobšinským a Oliverom 
Dobšinským, obaja bytom Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, na výstavbu 
troch parkovacích miest podľa projektovej dokumentácie „Zmena stavby pred 
dokončením, Rekonštrukcia a nadstavba dvorného krídla objektu Zimná č. 73, 
Spišská Nová Ves“ s nájomným 3,50 €/m2/rok , 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie dodatku k citovanej nájomnej zmluve podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2016       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

 

V Spišskej Novej Vsi 19. 9. 2016 

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

   
 

 
 
 

 


