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        Spišská Nová Ves,  8. 3. 2017 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   

dňa 16. 3. 2017  
 
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. Milan Zajac s manž. Máriou Zajacovou, Horská 19, 053 31 Spišská Nová Ves 
 Milan Zajac s manž. Máriou Zajacovou, Horská 19, 053 31 Spišská Nová Ves, sú 

bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti – rodinného domu v Novoveskej Hute - 
súp. č. 9074 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8463, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č.: 
- KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2 – zastavaného rodinným domom vo 

vlastníctve žiadateľov, 
- KN-C 8464/2 (záhrada) s výmerou 25 m2 – žiadateľmi dlhodobo užívaného ako 

dvor,  
- KN-C 8464/1 (záhrada) s výmerou 681 m2 – žiadateľmi dlhodobo užívaného 

ako záhrada,  
kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves 
(ďalej len „predmetné pozemky“).  
 Nakoľko v danom prípade ide o pozemky pod stavbou a pozemky priľahlé k stavbe 
vo vlastníctve žiadateľov a sú nimi dlhodobo užívané ako súčasť dvora a záhrada, 
odporúčame ich predať podľa §9a (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty 
stanovenej znaleckým posudkom. 

 Predmetné pozemky znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
ohodnotil znaleckým posudkom č. 6/2017 zo dňa 27. 02. 2017 na 15 552,00 €. 
 Na základe uvedeného navrhujeme predmetné pozemky odpredať priamo 
žiadateľom, a to za cenu určenú znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností, 54,25 € - cena za vyhotovenie zn. posudku), t. j. celkom za 15 672,25 €.   
 

 

Predmetné 
pozemky 

Rodinný dom 
žiadateľov 
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Keďže dlhodobé užívanie predmetných pozemkov, z ktorých jeden je zastavaný 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, ďalšie ako dvor rodinného domu súp. č. 
9074 a záhrada v kat. území Spišská Nová Ves, možno v zmysle zákona o majetku obcí 
v platnom znení považovať za prípad hodný osobitného zreteľa, je obec povinná takýto 
zámer zverejniť najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním 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 zverejnilo (v zastúpení MsÚ) 
ZÁMER PREDAJA POZEMKOV  na svojej úradnej tabuli aj na internetovej stránke  dňa 
01. 03. 2017 a nachádza sa tam doposiaľ. 

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

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 
    informáciu o žiadosti Milana Zajaca s manž. Máriou Zajacovou o odkúpenie pozemkov 

parc. č. KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2, KN-C 8464/2 (záhrada) s výmerou 25 
m2 a KN-C 8464/1 (záhrada) s výmerou 681 m2, zapísaných v LV 1 v prospech mesta 
Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje: 
    že dlhodobé využívanie predmetných pozemkov, z ktorých jeden je zastavaný 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, ďalšie ako súčasť dvora rodinného domu 
súp. č. 2619 a záhradu v kat. území. Spišská Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú 
osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe 

Žiadané pozemky vo 
vlastníctve mesta 

Smer Spišská Nová Ves 

Lesy mesta SNV Novoveská Huta 

Rybničná ul. 

Slnečná ul. 
Kostol 

Horská ul. 
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čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
zákona o majetku obcí v platnom znení  

3. schvaľuje: 
    predaj nehnuteľností (pozemkov) parc. č. KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2, KN-

C 8464/2 (záhrada) s výmerou 25 m2 a KN-C 8464/1 (záhrada) s výmerou 681 m2, 
zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a zákona o majetku obcí 
v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Zajaca s manž. 
Máriou Zajacovou, rod. Teplická, Horská 19, 053 31 Spišská Nová Ves, za celkovú 
kúpnu cenu 15 672,25 €,   

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

     T: 30.  9. 2017                                                                   Z: prednosta úradu 
* * * * *  

 
 
2. Ján Želinský, Rajecká 2619/1, 052 01 Spišská Nová Ves 
 Žiadateľ je podľa LV 3210 výlučným vlastníkom nehnuteľností v kat. území Spišská 
Nová Ves, a to pozemku parc. č. KN-C 7779 (zast. pl.) s výmerou 296 m2 a rodinného domu 
súp. č. 2619 postaveného na tomto pozemku. 

Súčasťou plochy tvoriacej okolie domu je aj pozemok parc. č. KN-C 7790/7 (zast. 
pl.) s výmerou 379 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 
63/2016 (vyhotoveným dňa 12. 09. 2016 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 
1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578) novovytvorená parcela z parciel parc. č. KN-C 
7737/1 a KN-C 7790/1, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves (ďalej len 
„predmetný pozemok“).   

Žiadateľ mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie predmetného 
pozemku. 
 Nakoľko v danom prípade ide o pozemok pri ľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa 
a je ním dlhodobo užívaný ako súčasť dvora, odporúčame ho predať podľa §9a (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení, a to za cenu 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. 
 Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 46/2016 zo dňa 28. 11. 
2016, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 
8 834,49 €. 
 Na základe uvedeného navrhujeme predmetný pozemok odpredať priamo 
žiadateľovi, a to za cenu určenú znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností), t. j. celkom za 8 900,49 €.   

Dlhodobé užívanie predmetného pozemku na dvor rodinného domu súp. č. 2619 
v kat. území Spišská Nová Ves možno v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení 
považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. V takom prípade je obec povinná takýto 
zámer zverejniť najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním 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 zverejnilo (v zastúpení MsÚ) 
ZÁMER PREDAJA POZEMKU na svojej úradnej tabuli aj n a internetovej stránke  1. 
3. 2017 a nachádza sa tam doposiaľ. 

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

1. berie na vedomie 
    informáciu o žiadosti Jána Želinského o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7790/7 
(zast. pl.) s výmerou 379 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 
63/2016 (vyhotoveným dňa 12. 09. 2016 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvorenej parcely z parciel parc. č. KN-C 7737/1 a KN-C 7790/1, zapísaných v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje: 
    že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného 
domu súp. č. 2619 v kat. území. Spišská Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú 
osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe 
čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
zákona o majetku obcí v platnom znení  

3. schvaľuje: 
    predaj pozemku parc. č. KN-C 7790/7 (zast. pl.) s výmerou 379 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 63/2016 (vyhotoveným dňa 12. 09. 2016 
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorenej parcely z parciel parc. č. 
KN-C 7737/1 a KN-C 7790/1, 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 Jána 
Želinského, Rajecká 2619/1, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 8 900,49 €,   

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 
     T: 30. 9. 20107                                                                          Z: prednosta úradu 

* * * * * 

Ferčekovce 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve 
žiadateľa 

Žiadaný pozemok vo 
vlastníctve mesta SNV 

Muráňska ul. 

Holubnica 

Cesta Sp. Nová Ves – 
Novoveská Huta 

Rajecká ul. 

Trenčianska ul. 
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3. Ing. Ján Pásztor, Ul. 29. augusta 7, Rožňava 
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, sú vlastníkom nehnuteľností – 

pozemkov par. č. KN-C 1649/7, KN-C 1649/6 a budovy s. č. 353 („Chata Iveta“), k. ú. 
Mlynky , pričom uvedené nehnuteľnosti t. č. evidujú ako nadbytočný majetok určený na 
prípadný odpredaj, a ktoré má Ing. Ján Pásztor momentálne v dlhodobom nájme.  

V rámci terénnych úprav vykonaných v súvislosti s užívaním predmetných 
nehnuteľností (realizácia príjazdovej cesty k nehnuteľnostiam, chodníka k zdroju vody, 
plochy pre kontajner na TKO, výsadba okrasných drevín) boli dotknuté aj časti pozemku 
par. č. KN-C 1649/1 (lesný pozemok), zapísaný v LV 559, k. ú. Mlynky , a pozemku par. č. 
KN-C 540/1 (lesný pozemok), zapísaný v LV 384, k. ú. Dedinky, ktorých vlastníkom je 
mesto Spišská Nová Ves. 

Ing. Ján Pásztor má záujem o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Lesov SR. Zároveň 
požiadal mesto Spišská Nová Ves o majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva 
dotknutých častí mestských pozemkov, k čomu dal vypracovať geometrické plány č. 
156/2015 a 157/2015 (vyhotovené spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., IČO 36210161), 
ktorými odčlenil pozemky par. č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, 
a KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky  (ďalej len „pozemky“). 

Lesy mesta Spišská Nová Ves, ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve mesta, 
nemajú námietky voči predaju žiadaných pozemkov. 

Vlastník predmetnej chaty - Lesy Slovenskej republiky, š. p., - sa písomne vyjadril 
(listom zo 6. 2. 2017), že nemá záujem predmetné pozemky kúpiť do svojho vlastníctva, 
nakoľko chatu, ako prebytočný majetok, uvažuje odpredať, pričom záujem o jej 
odkúpenie prejavil práve Ing. Ján Pásztor, Ul. 29. augusta č. 7. Rožňava.  

 

 
 

Pozemky 
mesta Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti Lesov 
Slovenskej republiky, š. p. 

Žiadané pozemky 
mesta SNV 
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Nakoľko:  
- uvedené pozemky slúžia na prístup a príjazd k chate, 
- pozemky sú užívané ako funkčný celok uvedených nehnuteľností, 

odporúčame, aby na uvedené skutočnosti bol vzatý osobitný zreteľ a  žiadateľovi boli 
predané podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to za cenu určenú znaleckým posudkom.  

Citovaný zákon 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. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Ing. Jána Pásztora, ul. 29. Augusta 7, Rožňava, o prevod vlastníctva par. 
č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvorenej geometrickým 

Žiadaná časť pozemkov 
mesta Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti  
Lesov SR, š. p. 

Palcmanská 
Maša  

- vodná nádrž 

Dedinky 
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plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., IČO 36210161) 
a par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky,  vytvoreného geometrickým 
plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., IČO 
36210161), ako aj informáciu o stanovisku vlastníka chaty k predmetnej žiadosti, 

2. vyhlasuje: 
že využitie predmetných pozemkov na prístup a príjazd k chate s. č. 353  s pozemkami KN-C 
1649/7, KN-C 1649/6, k. ú. Mlynky, ako aj ich užívanie ako funkčného celku 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: 
zámer predaja nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom 
znení, a to:  

- pozemku par. č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. 
r. o., IČO 36210161),  

- pozemku par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky,  vytvoreného 

geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. 
r. o., IČO 36210161), 

v prospech Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. Augusta 7, Rožňava, za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vyhotoveným k danému účelu,  

4. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 30. 6. 2017      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

4. Labaš, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice 
Spoločnosť Labaš, s. r. o., plánuje na nároží ulíc Stojan a Za Hornádom výstavbu 

obchodného domu „Market FRESH“. Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby: 
„Market FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, stavebník plánuje vybudovať prípojky 
inžinierských sietí (IS) pre uvedenú stavbu, prekládku existujúcich IS, ako aj vybudovanie 
vjazdu na budúce parkovisko a úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici na 
časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 4789 (ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 
4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 51147 (orná pôda),  KN-E 51145 
(záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), 
KN-E 51143/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.   

Investor pre vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu musí mať vyriešený 
vzťah k stavbou dotknutým pozemkom. Na základe uvedeného a po vzájomnej konzultácií 
zástupcov zainteresovaných strán citovaná spoločnosť navrhuje a žiada usporiadanie 
vlastníckych vzťahov formou uzatvorenia:  

a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 4789 
(ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-
E 51147 (orná pôda),  KN-E 51145 (záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 
51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 114 m2, určeného na výstavbu inžinierskych 
sietí (kanalizačná splašková, vodovodná, plynová prípojka), vjazdu na budúce 
parkovisko, úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici a preložku 
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existujúcich inžinierskych sietí (metalický a optický kábel UPC), v rámci stavby: 
„Market FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, 

b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku 
a údržbu podzemného elektrického vedenia a prekládku VN vedenia a ich 
príslušenstva do pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl) zapísanom v LV 1, par. č. KN-E 
51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom 
rozsahu 40 m2, polohovo určeného projektovou dokumentáciou stavby „Market 
FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi mestom Spišská Nová Ves, ako 
povinným z vecného bremena, Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako oprávneným 
z vecného bremena, a spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby.  
 

 

 
 

 
 

Územie pre budúcu stavbu „Market FRESH“ 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mesta Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľa 

Športová hala 

Stredná odborná 
škola ekonomická Za Hornádom 

Stojan 

Kanalizačná splašková, 
vodovodná, plynová a  

elektrická prípojka 

Upravený prechod pre 
chodcov, vjazd na budúce 

parkovisko 
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Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová 
Ves v platnom znení určuje vo výške 3,50 €/m2/rok. 

 
V prípade budúceho vecného bremena, vlastník pozemku (mesto SNV) má nárok na 

jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania predmetnej nehnuteľnosti. 
V tomto prípade navrhujeme náhradu vo výške určenej posudkom vyhotoveným na 
základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby. 

 
Žiadateľ nemá „zo zákona“ prednostné právo na uzavretie zmluvy, avšak v tomto 

prípade sa jedná o  plánovanú stavbu, ktorej súvisiace stavebné práce sa nevyhnutne 
budú týkať pozemkov mesta, na čo MsZ môže prihliadnu ť a žiadateľovi vyhovieť bez 
uplatnenia verejnej obchodnej súťaže, či dražby.  

V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 
povinná pri nakladaní so svojim majetkom vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom 
je dosiahnuť čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom záujme.   

Obec nie je povinná uplatniť súťaž v prípadoch hodných osobitného zreteľa (§ 
9a), o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
(osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a zámer nájmu nehnuteľností je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 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). 

V zmysle tejto skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení mestským úradom 
zverejnilo ZÁMER NÁJMU POZEMKOV A BUDÚCEHO ZRIADENI A VECNÉHO 
BREMENA na úradnej tabuli mesta a aj na svojej internetovej stránke, a to  1. 3. 2017, 
kde sa nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky 
a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  MsZ Spišskej Novej Vsi môže 
o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti spoločnosti Labaš, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, o nájom časti 
pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného 
elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemku par. č. KN-C 4789 (ost. pl), zapísanom 
v LV1, k. ú. Sp. Nová Ves, pre budúcu stavbu „Market FRESH, ul. Stojan 2, Sp. N. Ves“ 

2. súhlasí 
s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely, 

3. vyhlasuje, 
že nevyhnutné umiestnenie stavieb do pozemkov mesta Sp. Nová Ves vyvolaných budúcou 
výstavbou obchodného domu „Market FRESH“ považuje za skutočnosť hodnú osobitného 
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona 
o majetku obcí v platnom znení 

4. schvaľuje: 
usporiadanie vzťahov k pozemkom mesta formou uzatvorenia:  

a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 4789 
(ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-
E 51147 (orná pôda),  KN-E 51145 (záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 
51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 
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4342, k. ú. Sp. N. Ves, v plánovanom rozsahu 114 m2, určeného na výstavbu 
inžinierskych sietí (kanalizačná splašková, vodovodná, plynová prípojka), vjazdu na 
budúce parkovisko, úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici, 
a preložku existujúcich inžinierskych sietí (metalický a optický kábel UPC), v  rámci 
stavby: „Market FRESH, ul. Stojan 2, Sp. Nová Ves“, s cenou roč. nájmu 3,50 €/m2, 

b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku 
a údržbu podzemného elektrického vedenia a prekládku VN vedenia a jeho 
príslušenstva do pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl) zapísanom v LV 1, par. č. KN-E 
51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, v plánovanom rozsahu 
40 m2, polohovo určeného projektovou dokumentáciou stavby „Market FRESH, ul. 
Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi mestom Spišská Nová Ves, ako budúcim 
povinným z vecného bremena, Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako budúcim 
oprávneným z vecného bremena, a spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby, 
za jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným na základe 
porealizačného zamerania zrealizovanej stavby, 

5. ukladá: 
uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2017       Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 

5. Zámena pozemkov so Slovenskou republikou (obsah súvisí s bodom č. 6 tohto 
materiálu!) 

 V súvislosti s pripravovanou realizáciou stavby „Supermarket BILLA 515 
Spišská Nová Ves“ vznikla potreba rozšírenia cestnej komunikácie Rázusovej ulice 
a výstavby cyklochodníka, na základe čoho investor oslovil vlastníka predmetných 
pozemkov - Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra SR - s návrhom na 
odkúpenie nevyhnutnej časti pozemkov.  

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky , Pribinova 2, 812 72 Bratislava, však podala protinávrh, ktorého podstatou je 
zámena pozemkov medzi SR a mestom Spišská Nová Ves, ktoré je vlastníkom pozemku 
nachádzajúceho sa v areáli OO PZ SR (KN-C 2564/5 s výmerou 361 m2) s tým, že mesto 
by získalo pozemky potrebné pre rozšírenie miestnej komunikácie Rázusovej ulice 
a výstavbu časti cyklochodníka, ktoré sa budú realizovať v súvislosti s výstavbou 
supermarketu Billa (časť zámeny by mali tvoriť aj jestvujúce chodníky) a ktoré sa po 
kolaudácii stanú majetkom mesta. 

Konkrétne - Slovenská republika je vlastníkom pozemkov: 
- par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) s výmerou 69 m2, vytvorený geometrickým plánom 
č. 3/2017 (vyhotoveným dňa 20. 1. 2017 Ing. Petrom Garnekom, IČO 34803637) z 
pozemku par. č. KN-C 2564/1 (zast. pl.) s výmerou 3387 m2, zapísanom v LV 6301, k. 
ú. Spišská Nová Ves, 

- par. č. KN-C 2564/10 (zast. pl.) s výmerou 147 m2, KN-C 2564/11 (zast. pl.) 
s výmerou 40 m2, KN-C 2564/12 (zast. pl.) s výmerou 43 m2, KN-C 2564/13 (zast. 
pl.) s výmerou 86 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 11/2017 (vyhotoveným 
dňa 22. 2. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 
2564/1 (zast. pl.) s výmerou 3387 m2, zapísanom v LV 6301, k. ú. Spišská Nová Ves, 
na ktorých sa nachádzajú verejné stavby (chodníky). 
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom pozemku par. č. KN-C 2564/5 (zast. pl.) 

s výmerou 361 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom sa nachádza 
vnútroareálové parkovisko PZ SR. 
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Pozemok mesta Spišská Nová Ves navrhovaný na zámenu bol ohodnotený Ing. 
Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 5/2017 vyhotoveným dňa 22. 
2. 2017, na 14 613,28 €.   

Pozemky Slovenskej republiky žiadané na zámenu boli ohodnotené Ing. Dušanom 
Nemešom, Košice, znal. posudkom č. 13/2017 vyhotoveným dňa 5. 2. 2017 na 15 492,40 €. 

Finančný rozdiel hodnôt pozemkov navrhovaných na zámenu je 879,12 € 
v prospech Slovenskej republiky. 

V danom prípade sa jedná o vzájomné majetkovoprávne usporiadanie vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú, resp. budú nachádzať stavby určené na verejné 
užívanie, čo možno považovať za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

V zmysle tejto skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení mestským 
úradom zverejnilo ZÁMER ZÁMENY POZEMKOV na úradnej tabuli mesta a aj na 
internetovej stránke  dňa 1. 3. 2017, kde sa nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  MsZ Spišskej 
Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o návrhu vzájomnej zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou, 
a mestom Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje, 
že vzájomné majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom, na ktorých sa 
nachádzajú, resp. sa budú nachádzať stavby určené na verejné užívanie, považuje za 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje: 
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou uzatvorenia zámennej zmluvy, 
ktorej predmetom bude zámena: 

- pozemkov par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) s výmerou 69 m2 (vytvorený geometrickým 
plánom č. 3/2017 z 20. 1. 2017 od Ing. Petra Garneka, IČO 34803637, z pozemku par. 
č. KN-C 2564/1 - zast. pl. - s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská 
Nová Ves, a par. č. KN-C 2564/10 (zast. pl.) s výmerou 147 m2, KN-C 2564/11 (zast. 
pl.) s výmerou 40 m2, KN-C 2564/12 (zast. pl.) s výmerou 43 m2, KN-C 2564/13 (zast. 
pl.) s výmerou 86 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 11/2017 (vyhotovený 22. 
2. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 2564/1 (zast. 
pl.) s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech 
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves, 
- pozemku par. č. KN-C 2564/5 (zast. pl.) s výmerou 361 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, v prospech Slovenskej republiky, v mene ktorej koná správca 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
s finančným dorovnaním rozdielu hodnôt pozemkov vo výške 879,12 € v prospech 
Slovenskej republiky. 
4. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  
T: 15. 12. 2017      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
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6. BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., Bajkalsk á 19/A, 821 02 Bratislava 
Žiadateľ pripravuje výstavbu obchodnej prevádzky – stavby - „Supermarket 

BILLA 515 Spišská Nová Ves“ . Súčasťou projektu je aj umiestnenie nevyhnutných 
prípojok inžinierskych sietí (kanalizačná splašková, vodovodná a plynová prípojka), 
vybudovanie vjazdov k budúcemu objektu, úprava chodníkov, križovatky ciest 
Elektrárenská - Rázusova, úprava jestvujúcich cestných komunikácií v blízkosti 
uvedenej križovatky a  vybodovanie cyklochodníka - všetko čiastočne aj v/na pozemkoch 
mesta Spišská Nová Ves.  

 Investor pre vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu musí mať 
vyriešený vzťah k stavbou dotknutým pozemkom mesta Spišská Nová Ves. Na základe 
uvedených skutočností sa obidve zainteresované strany zhodli na zámere uzavrieť 
príslušnú nájomnú zmluvu.  

Vzhľadom na to, že: 
- pre uzavretie nájomnej zmluvy upravujúcej vzťah k pozemkom mesta žiadaných 

na stavebné využitie je nevyhnutné kladné uznesenie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi (MsZ SNV), 

- schvaľovaciemu procesu MsZ SNV musí predchádzať splnenie povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

týmto navrhujeme pre potreby investora uzavrieť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom 
bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 10131 (zast. pl.), KN-C 2475/15 (zast. pl.), KN-C 
2475/9 (zast. pl.), KN-C 2481/2 (zast. pl.), KN-C 2556 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, a par.  
č. KN-E 51380 (zast. pl.), KN-E 51278 (zast. pl.), KN-E 51279/2 (zast. pl.), KN-E 71385 
(zast. pl.), KN-E 71386 (ost. pl.), KN-E 71387 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, a  pozemok 
par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) vytvorený geometrickým plánom č. 3/2017 (vyhotoveným dňa 
20. 1. 2017 Ing. Petrom Garnekom, IČO 34803637), k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 
určenom projektovou dokumentáciou stavby. Predmetné pozemky budú využité na uloženie 
nových inžinierskych sietí, vybudovanie vjazdov k budúcej stavbe, stavebnú úpravu 
jestvujúcich chodníkov, križovatky ciest Elektrárenská - Rázusova, stavebnú úpravu 
jestvujúcich ciest v jej blízkosti a vybodovanie cyklochodníka, súvisiacich s realizáciou 
stavby „Supermarket BILLA 515 Spišská Nová Ves“. 
 Projektová dokumentácia stavby je k dispozícii na nahliadnutie na tunajšom 
stavebnom úrade.  

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta 
Spišská Nová Ves v platnom znení určuje vo výške 3,50 €/m2/rok. 

Žiadateľ nemá „zo zákona“ prednostné právo na uzavretie zmluvy, avšak v tomto 
prípade sa jedná o  plánovanú stavbu, ktorej súvisiace stavebné práce sa nevyhnutne 
budú týkať pozemkov mesta a časť týchto stavieb sa stane majetkom mesta, na čo MsZ 
môže prihliadnu ť a žiadateľovi vyhovieť bez uplatnenia verejnej obchodnej súťaže, či dražby.  

V danom prípade žiadateľ teda nemá prednostné právo na nájom pozemku, ale 
skutočnosť, že usporiadanie majetkoprávneho vzťahu s investorom k citovaným 
pozemkom: 
- umožní výstavbu obchodného objektu BILLA s príslušenstvom, čím dôjde 
k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre občanov, 
- realizácia stavbou vyvolaných investícií sa zlepšia dopravné podmienky v oblasti 
križovatky ciest ulíc Elektrárenská - Rázusova,  

môže MsZ v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a) považovať za 
skutočnosti hodné osobitného zreteľa a uvedenú žiadosť schváliť trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov (12), s podmienkou, že  obec zverejní zámer nájmu najmenej 15 dní pred 
schválením nájmu nehnuteľností obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
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V zmysle vyššie uvedenej skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení 

mestským úradom zverejnilo ZÁMER NÁJMU POZEMKOV na úradnej tabuli mesta a 
aj na svojej internetovej stránke  1. 3. 2017, kde sa nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky 
a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  MsZ Spišskej Novej Vsi môže 
o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., Bajkalská 
19/A, 821 02 Bratislava, o nájom časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves pre účely realizácie 
časti stavby „Supermarket BILLA 515 Spišská Nová Ves“ (časti sietí, rozšírenie cesty 
a cyklochodník), 

2. súhlasí 
s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely, 
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3. vyhlasuje, 
že usporiadanie majetkoprávneho vzťahu nájmom s  investorom stavby k citovaným 
pozemkom: 

- umožní výstavbu obchodného objektu BILLA s príslušenstvom, čím dôjde 
k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre občanov mesta, 

- umožní realizáciu stavbou vyvolaných investícií, ktorými sa zlepšia dopravné 
podmienky v oblasti križovatky ciest ulíc Elektrárenská - Rázusova,  

čo považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, a teda to schvaľuje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

4. schvaľuje: 
usporiadanie vlastníckych vzťahov formou uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktorej 

predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 10131 (zast. pl.), KN-C 2475/15 (zast. 
pl.), KN-C 2475/9 (zast. pl.), KN-C 2481/2 (zast. pl.), KN-C 2556 (zast. pl.), zapísaných v LV 
1, a par.  č. KN-E 51380 (zast. pl.), KN-E 51278 (zast. pl.), KN-E 51279/2 (zast. pl.), KN-E 
71385 (zast. pl.), KN-E 71386 (ost. pl.), KN-E 71387 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, a  
pozemok par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) vytvorený geometrickým plánom č. 3/2017 
(vyhotoveným dňa 20. 1. 2017 Ing. Petrom Garnekom, IČO 34803637), k. ú. Spišská Nová 
Ves, v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou stavby „Supermarket BILLA 515 
Spišská Nová Ves“, s cenou ročného nájmu 3,50 €/m2, 

5. ukladá: 
uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2017       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

7. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ, ako investor a stavebník, pripravuje realizáciu stavby: „REKREA ČNÉ 

DOMY SPIŠSKÁ NOVÁ VES, lokalita ul. Nitrianska“, pr ičom predmetné stavby 
potrebujú mať napojenie na inžinierske siete (vodovodná prípojka, splašková 
kanalizácia). 

Nakoľko inžinierske prípojky majú byť umiestnené v mestských pozemkoch, investor 
požiadal mesto Spišská Nová Ves o uzatvorenie zmluvy o budúcom zriadení vecného 
bremena na uloženie, prevádzku a údržbu vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie 
a ich príslušenstva do pozemkov mesta Spišská Nová Ves.  

Umiestnenie predmetných inžinierskych sietí sa týka pozemkov par. č. KN-C 7678/91 
(zast. pl.), KN-C 7678/148 (zast. pl.), KN-C 9716/1 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, a par. č. 
KN-E 55694 (zast. pl.), KN-E 57715 (zast. pl.) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová 
Ves. Podľa projektovej dokumentácie citovanej stavby predpokladaný rozsah vecného 
bremena je 660 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným zameraním 
stavby. 

 Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 
jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, v ktorých budú uložené 
inžinierske siete žiadateľov (ako „oprávnených z vecného bremena“). Výška jednorazovej 
finančnej odplaty bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľa. 

.   
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Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Trasa vodovodnej prípojky  

a splaškovej kanalizácie 

Pripravovaná stavba: 
„REKREAČNÉ DOMY 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 
lokalita ul. Nitrianska“ 

Rittenberg 

„Drobnochovateľská 

osada“ 

Ferčekovce 

Predmetné 
územie 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves, 
o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť 
pozemkov v lokalite Nitrianskej ulice, 

2. schvaľuje 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe 
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie inžinierskych sietí 
(vodovodná prípojka, splašková kanalizácia) a ich príslušenstva v pozemkoch par. č. KN-
C 7678/91 (zast. pl.), KN-C 7678/148 (zast. pl.), KN-C 9716/1 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, 
a par. č. KN-E 55694 (zast. pl.), KN-E 57715 (zast. pl.) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská 
Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  projektovej dokumentácii stavby: „REKREA ČNÉ 
DOMY SPIŠSKÁ NOVÁ VES, lokalita ul. Nitrianska, SO 03 – Splašková kanalizácia, 
SO 04 – Verejný vodovod“, v prospech spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 
688/29, 052 01 Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom,  

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena podľa 
tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2017      Z: prednostka úradu 
* * * * * * 

 
8. Dušan Hanes, P. Jilemnického 2539/19, Sp. N. Ves - predaj pozemku  Drevárskej ulice 
mestu Spišská Nová Ves 
 Dušan Hanes, P. Jilemnického 2539/19, 052 01 Spišská Nová Ves, je podľa LV 9057 
výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetný pozemok“), na ktorom je postavená cesta 
Drevárskej ulice. Vzhľadom na to, že majiteľ predmetný pozemok nemá možnosť využiť na 
súkromné účely, ponúka ho mestu Spišská Nová Ves – ako subjektu zabezpečujúcemu  
verejný záujem. Pokiaľ ide o návrh kúpnej ceny, vychádza z odhadu, že cena pozemkov 
v tejto lokalite dosahuje úroveň 35,- €/m2, ale za prevod vlastníctva žiada kúpnu cenu na 
úrovni cca 45 % z tohto odhadu, a to 16,00 €/m2, čo je celkom 25 856,- eur.  
 Kvôli zabezpečeniu čo najvyššej úrovne objektivity MsÚ zabezpečil vyhotovenie 
kontrolného znaleckého posudku. Jednotková cena predmetného pozemku vypočítaná 
znaleckým posudkom č. 4/2017 vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská 
Nová Ves, dňa 10. 02. 2017, je 25,81 €/m2 (v tomto prípade navrhovaná kúpna cena 16 eur 
predstavuje 61,99 % znaleckej ceny). 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva hradí nadobúdateľ vlastníctva.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o ponuke Dušana Hanesa na odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 
3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísanej v LV 9057, 
mestom Spišská Nová Ves, 
2. schvaľuje 
odkúpenie nehnuteľnosti -  pozemku - parc. č. KN-C 3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 9057, od Dušana Hanesa, P. Jilemnického 
2539/19, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 25 856,00 €, 
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3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2017       Z: prednosta úradu 
 

 
* * * * * 
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9. Helena Ogurčáková, Chrapčiakova 34, Spišská Nová Ves, - predaj pozemku mestu 
Spišská Nová Ves  

Pani Helena Ogurčáková je podielovou spoluvlastníčkou pozemku parc. č. KN-C 
1939 (ost. pl.) s výmerou 132 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 8199 
v podiele 1/3  a výlučnou vlastníčkou predajného stánku umiestneného na tomto pozemku.  

Predajný stánok je dlhodobo nevyužívaný a absencia akéhokoľvek záujmu oň priviedla 
jeho majiteľku k rozhodnutiu podiel na pozemku so stánkom odpredať. Vzhľadom na to, že 
väčšinovým vlastníkom pozemku (podiel 2/3) je mesto Spišská Nová Ves, ponúka svoj 
podiel – 1/3 na odkúpenie mestu Spišská Nová Ves. 

Celková cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 34/2016 vyhotoveným 10. 02. 
2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves,  je 46,02 €/m2, čo je celkom 
6 074,64 eura, z čoho tretinový podiel predstavuje 2 024,88 €. 

 
Vzhľadom na to, že mesto sa odkúpením spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

parc. č. KN-C 1939 stane jeho výlučným vlastníkom, čo zjednoduší prípadné budúce 
nakladanie s ním, odporúčame pristúpiť na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
citovanom pozemku v prospech mesta Sp. Nová Ves za cenu predstavujúcu 50 % hodnoty 
určenej znaleckým posudkom, t. j. za 1 012,44 € a predmetného predajného stánku za 
symbolické 1euro (50 %-ná zľava z hodnoty pozemku bude predstavovať kompenzáciu 
nákladov vynaložených na budúcu likvidáciu predajného stánku). 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva idú na ťarchu kupujúcej strany.  
 

 
 

Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o ponuke Heleny Ogurčákovej na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3 
na pozemku parc. č. KN-C 1939, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 8199 
a predajného stánku umiestneného na tomto pozemku mestom Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3 na pozemku parc. č. KN-C 1939 (ost. pl.) 
s výmerou 132 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 8199 za kúpnu 
cenu 1 012,44 €, a predajného stánku umiestneného na tomto pozemku za 1,- euro od 
Heleny Ogurčákovej, Chrapčiakova 34, Spišská Nová Ves,  

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie podielu na pozemku a predajného stánku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2017       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

 
10. MEDISEF, s. r. o., Ul. Pavla Suržína 69/4, 053 11 Smižany 

 (BOD JE DOPLNENÝ v závere) 
Spoločnosť zakúpila polyfunkčný priestor v bytovom dome „VillaNova B“, Medza 11, 

Spišská Nová Ves, v ktorom má byť umiestnená všeobecná ambulancia lekára pre deti 
a dorast. Súčasťou zámeru na prevádzku ambulancie je aj potreba vytvorenia 
samostatného parkoviska pre personál a klientov ambulancie, čím sa má predísť 
preťaženiu existujúcich parkovacích miest vybudovaných pre obyvateľov bytových 
domov v bytovej zóne VillaNova. 

Po zvážení všetkých dostupných alternatív (rokovania s MsÚ – oddelením územného 
plánovania a  SP, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR - Okresným dopravným 
inšpektorátom v Sp. Novej Vsi) bol Ing. Štefanom Labudom vyhotovený situačný návrh 
parkoviska s kapacitou 9 šikmých parkovacích miest, situovaného na časť pozemkov par. č. 

Predmetný pozemok 

Mestský úrad 

Hotel Metropol 

„AB-ečka“ 

„Detská poliklinika“ 
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KN-E 52949/2 (orná pôda), zapísanom v LV 4342, a par. č. KN-C 2390/4 (zast. pl.), 
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

V tejto súvislosti uvedená spoločnosť požiadala mesto Spišská Nová Ves o nájom 
pozemkov par. č. KN-C 2395/58 (ost. pl.) s výmerou 214 m2 a KN-C 2390/10 (zast. pl.) 
s výmerou 17 m2 (ďalej len „pozemky“ ), vytvorených geometrickým plánom č. 30/2016 
(vyhotoveným 23. 5. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z parciel KN-E 
52949/2 (orná pôda), zapísanej v LV 4342, a par. č. KN-C 2390/4 (zast. pl.), zapísanej v LV 
1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta 
Spišská Nová Ves v platnom znení určuje vo výške najmenej 3,50 €/m2/rok  (pri takejto 
sadzbe ročné nájomné pre tento predmet nájmu predstavuje 808,50 €/rok). 

Riešenie parkoviska na základe nájmu pozemku mestu umožní postupom času 
vyhodnotiť reálnu potrebu tohto parkoviska, prípadne ho aj zmeniť čo do rozsahu, 
alebo – trebárs – ak sa časom ukáže ako nadbytočné, tak aj zrušiť. 

 
V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a), ak žiadateľ nemá právo 

na prednostné uzavretie zmluvy je obec povinná prevod (prenájom) vlastníctva 
nehnuteľností riešiť buď na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby 
alebo v prospech konkrétneho záujemcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
V danom prípade žiadateľ nemá prednostné právo na prenájom pozemku, avšak má ísť 
o podmieňujúcu stavbu k lekárskej prevádzke a zároveň touto stavbou sa má predísť 
prípadnému zahlcovaniu existujúcich parkovacích miest určených pre užívateľov 
bytových domov v bytovej zóne VillaNova, preto MsZ môže na túto skutočnosť v 
zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení prihliadnu ť ako na dôvod hodný 
osobitného zreteľa a uvedenú žiadosť schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov (12), za dodržania podmienky, že  obec zverejní zámer nájmu najmenej 15 
dní pred schválením nájmu nehnuteľností obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 
  

 

Pozemky mesta  
Spišská Nová Ves 

Bytový dom  
Villa Nova B 

Obchodné centrum 
NEOZÓNA 

Sídlisko Mier 

Hornád 
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VILLA NOVA B 
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Na základe vyššie uvedenej skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení 
mestským úradom zverejnilo ZÁMER NÁJMU POZEMKOV  na úradnej tabuli mesta 
a aj na internetovej stránke  1. 3. 2017, kde sa nachádza doposiaľ. 

MsÚ k zverejnenému zámeru zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  MsZ 
Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
 DOPLNENÁ ČASŤ: 
 Na základe zverejnenia materiálu bolo MsÚ 13. marca 2017 doručené stanovisko 
vlastníkov bytov v bytovom komplexe VillaNova., Medza 3444/10 a 3445/11, Spišská 
Nová Ves („Žiadosť o prehodnotenie vysporiadania vzťahov k nehnuteľnosti“), ktorého 
kópiu prikladáme (umiestnená je za návrhom uznesenia). 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti spoločnosti MEDISEF, s. r. o., Ul. Pavla Suržína 69/4, 053 11 
Smižany, o nájom  časti pozemkov par. č. KN-E 52949/2 (orná pôda), zapísanom v LV 4342, 
a par. č. KN-C 2390/4 (zast. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, za účelom 
vybudovania parkoviska pre personál a klientov ambulancie nachádzajúcej sa v v bytovom 
dome „VillaNova B“, Medza 11, Spišská Nová Ves 

2. súhlasí 
s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely, 

3. vyhlasuje, 
že realizáciu konkrétne špecifikovanej podmieňujúcej stavby - samostatného parkoviska 
pre personál a klientov ambulancie situovanej do bytového domu „VillaNova B“, Medza 11, 
Spišská Nová Ves - považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení 

4. schvaľuje: 
usporiadanie vzťahu k stavebnému pozemku(kov) formou uzatvorenia nájomnej zmluvy, 
ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 2395/58 (ost. pl.) s výmerou 
214 m2 a KN-C 2390/10 (zast. pl.) s výmerou 17 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 
30/2016 (vyhotoveným 23. 5. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z parciel KN-
E 52949/2 (orná pôda), zapísanej v LV 4342, a par. č. KN-C 2390/4 (zast. pl.), zapísanej 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, pre účely výstavby samostatného parkoviska pre personál 
a klientov ambulancie v bytovom dome „VillaNova B“, Medza 11, Spišská Nová Ves, 
s cenou ročného nájmu 3,50 €/m2, 

5. ukladá: 
uzavrieť zmluvný vzťah k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2017      Z: prednosta úradu 
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ZNENIE PETÍCIE Z MÁJA 2016: 

 
 
 
 
 

podpísaných 

40 osôb 



MsZ, 16. 3. 2017  K bodu rokovania: 17 

29 
 

Následne k vyššie uvedeným dokumentom spoločnosť MEDISEF, s. r. o. , mestu 
doručila 15. 3. 2017 nasledujúce stanovisko: 

 

 



MsZ, 16. 3. 2017  K bodu rokovania: 17 

30 
 

 
 

* * * * * * 
V Spišskej Novej Vsi 8. 3. 2017, doplnené 14. 3. 2017 a 15. 3. 2017 

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


