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          Spišská Nová Ves, 13. 4. 2017 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
21. 4. 2017 

 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednostka MsÚ 
 
 
Spracoval(i):  Ing. L. Andráš, JUDr. L. Baldovská (9.), Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
 
 
Prerokované: s primátorom mesta 
 
 
Prizvaný(í): 
 
 
Podpisy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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1. Milan Novysedlák a manž., Slnečná 9090/5, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves  
Žiadatelia sú podľa LV 1968 vlastníkmi nehnuteľnosti – rodinného domu súp. č. 

9090 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8448, kat. územie Spišská Nová Ves. Súčasťou 
plochy tvoriacej okolie domu je aj pozemok KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, zapísaný v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves (ďalej len 
„predmetný pozemok“).   

Žiadatelia mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie predmetného 
pozemku. Nakoľko v danom prípade ide o pozemok priľahlý k stavbe vo vlastníctve 
žiadateľov a je nimi dlhodobo užívaný ako súčasť dvora, odporúčame ho predať priamo 
žiadateľom s prihliadnutím na túto skutočnosť, teda podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, čo je prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa, a to za 
cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva pozemku (45,60 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností). 
 Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 11/2017 zo dňa 07. 04. 
2017, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 
11 992,00 € (18,65 €/m2). 
 Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo rozhodujem trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov (v našom prípade je na schválenie potrebných aspoň 12 hlasov). 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti Milana Novysedláka s manž. o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) 
parc. č. KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, zapísaného LV 1 v prospech mesta 
Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje: 
že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako dvor so záhradou pri rodinnom dome 
súp. č. 9090 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 ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje: 
zámer predaja nehnuteľnosti (pozemku) KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1 (Spišská Nová Ves), Milanovi 
Novysedlákovi s manž., Slnečná 9090/5, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za 
cenu celkom 12 103,60 €, 

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 predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

       T: 30. 9. 2017                                                       Z: prednosta úradu 
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2. Marek Želinský, Tichá ul. č. 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves   
Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť Mareka Želinského o odkúpenie 

pozemkov parc. č. KN-C 8613 (TTP) s výmerou 228 m2 a KN-C 8614 (orná pôda) 
s výmerou 544 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1 v prospech mesta 
Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetné pozemky“). Predmetné pozemky sa nachádzajú za 
zástavbou Tichej ulice, preto je problematický prístup k nim, pri čom ide o terén koruny 
niekdajšej banskej haldy v miestnej časti Novoveská Huta. Žiadateľ má v úmysle tieto 
nehnuteľnosti pričleniť k pozemkom, ktorých už je výlučným vlastníkom a na ktorých 
pripravuje výstavbu rodinného domu. Žiadanými pozemkami chce vyriešiť prístup 
k plánovanej stavbe, a to cez pozemok parc. č. KN-C 8621, ktorej vlastníkom je mesto 
Spišská Nová Ves.  

Na základe vyjadrenia Oddelenie územného plánovania sú žiadané pozemky 
súčasťou plochy určenej na bývanie formou rodinných domov, pričom už v minulosti 
navrhoval komplexné riešenie danej lokality.   

Ak MsZ prejaví vôľu citované pozemky predať, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení, je tak 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 
nehnuteľností bola stanovená vo výške jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
nehnuteľností. Všeobecná hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 9/2017 
vypracovaným dňa 05. 04. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
12 236,20 € (15,85 €/m2). Cena je ovplyvnená skutočnosťou, že žiadané pozemky na 
nachádzajú medzi potokom a už jestvujúcou zástavbou daného územia a prístup k nim bude 
musieť záujemca realizovať cez pozemky tretej osoby.  

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie 
znaleckého posudku 44,63 €, zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku 
21,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme minimálnu 
kúpnu cenu 12 367,83 €.   
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť Mareka Želinského, Tichá ul. č. 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, o odkúpenie  
pozemkov parc. č. KN-C 8613 (TTP) s výmerou 228 m2 a KN-C 8614 (orná pôda) 
s výmerou 544 m2, v Sp. Novej Vsi, 
2. schvaľuje  
predaj pozemkov parc. č. KN-C 8613 (TTP) s výmerou 228 m2 a KN-C 8614 (orná pôda) 
s výmerou 544 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 12 367,83 € 
záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh s najvyššou kúpnou cenou,   
3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať 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. 
     T: 30. 9. 2017                                                                          Z: prednosta úradu 
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3. Predaj pozemku parc. č. KN-C 8502 – zmena časti uznesenia č. 242/2016 z 20. 9. 2016 
V rámci rokovania MsZ 20. 9. 2016 bolo prijaté uznesenie č. 242/2016, ktorým 

bol – okrem iného - schválený predaj geometrickým plánom č. 41/2016 (vyhotovený 26. 
8. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 
8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2 (predaj obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení) s minimálnou vyvolávacou cenou 
10 461,00 €. 

Medzičasom mesto pristúpilo k príprave realizácie cestnej komunikácie pre 
sprístupnenie pozemkov mesta v tejto časti Novoveskej Huty. Z projektovej 
dokumentácie vyplynula potreba upraviť hranicu vyššie uvedeného pozemku určeného 
na predaj, čím došlo k zmene výmery pozemku z pôvodných 700 m2 na aktuálnych 648 
m2 (zmena vykonaná na základe geometrického plánu č.23/2017 z 30. 3. 2017 vyhotoveného 
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454). 

Na základe uvedeného navrhujeme schváliť zmenu pôvodného uznesenia (uzn. č. 
242/2016 z 20. 9. 2016) tak, ako je to uvedené v návrhu nižšie uvedeného uznesenia.  

 
 

 
 

 
 

Zmena hranice predmetného pozemku 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o potrebe zmeny znenia časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 242/2016, 
2. schvaľuje:  

a. zmenu uznesenia č. 242/2016 z 20. 9. 2016 tak, že z neho vyníma predaj 
pozemku par. č. KN-C 8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2, 

b. predaj geometrickým plánom č. 23 /2017 (vyhotovený 30. 3. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8502/1 (orná pôda) 
s výmerou 648 m2 obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení, s minimálnou vyvolávacou cenou 9 690,36 € v prospech záujemcu, 
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 
3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať 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.  

T: 30. 11. 2017                                                                   Z: prednosta úradu 
 

* * * * * 
 

 
4. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Východoslovenská distribučná, a. s.,  je vlastníkom budovy – trafostanice označenej 
ako TS0841-0141 SNV MTR Dom kultúry, súp. č. 3906, zapísanej v LV 5353, k. ú. Spišská 
Nová Ves. 

Vzhľadom na to, že predmetná budova sa nachádza na pozemku mesta Spišská Nová 
Ves - par. č. KN-C 2167/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, vlastník budovy oslovil mesto so 
žiadosťou o odkúpenie zastavaného pozemku.  

Kvetná ulica 

Novoveská Huta  

Horská ulica 

Predmetný pozemok 
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Vzhľadom na to, že pozemok je pre mesto nevyužiteľný, odporúčame žiadateľovi 
vyhovieť (prevod vlastníctva pozemku  možno vykonať priamo v prospech žiadateľa podľa 
výnimky danej § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení – predaj pozemku 
zastavaného stavbou žiadateľa). 

Hodnota pozemku určeného znaleckým posudkom č. 64/2017, vypracovaným 13. 3. 
2017 Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov, je  2 850,00 € (60,57 €/m2). Ide 
o znalecký posudok objednaný žiadateľom. Vzhľadom na to, že mesto na prelome rokov 
2016/2017 predávalo pozemky súvisiace s Domom služieb, máme k dispozícii znalecký 
posudok č. 38/2016 vypracovaný 19. 9. 2016 Ing. Jánom Baculákom. Týmto znaleckým 
posudkom bola hodnota pozemku vypočítaná na 65,06 €/m2. Vzhľadom na túto skutočnosť 
odporúčame uplatniť cenu určenú tunajším znalcom, na základe čoho navrhujeme výslednú 
kúpnu cenu žiadaného pozemku v sume 3 057,82 €. 

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

informáciu o žiadosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 2167/2 (zast. pl.) s výmerou 47 
m2, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom je umiestnená distribučná trafostanica vo 
vlastníctve žiadateľa, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku par. č. KN-C 2167/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, k. ú. Spišská Nová 
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za celkovú kúpnu 
cenu 3 057,82 €, 

3. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva 
podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 9. 2017      Z: prednosta úradu 
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5. Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A,  052 01 Sp. Nová Ves, IČO 47 211 253  
Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť spoločnosti Helske, s. r. o., o 

odkúpenie geometrickým plánom č. 17/2017 (vyhotovený dňa 23. 02. 2017 Ing. Jurajom 
Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 137, IČO 45956898) novovytvorených pozemkov 
parc. č. KN-C 3275/2 (zast. pl.) s výmerou 4097 m2 a KN-C 3275/7 (zast. pl.) s výmerou 
979 m2, kat. územie Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetné pozemky“).   

Spoločnosť Helske, s. r. o., plánuje na predmetných pozemkoch vybudovať objekty 
pripravovaného investičného zámeru „Helske product park“.   

Žiadané pozemky sa nachádzajú v susedstve pozemkov, ktoré žiadateľ 
predčasom už odkúpil od mesta. 

O jednotlivé pozemky prejavili záujem aj ďalší dvaja záujemcovia, svoje žiadosti 
však zatiaľ neskompletizovali, čo ich však nevylučuje z účasti v obchodnej verejnej 
súťaži (ak bude MsZ schválená). 

Ak MsZ prejaví vôľu predmetné pozemky predať, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej verejnej 
súťaže (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  
 Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckými posudkami vyhotovenými 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves je: 
- parc. č. KN-C 3275/2  (znaleckým posudkom č. 12/2017 zo dňa 12. 04. 2017) 70 919,07 €, 
- parc. č. KN-C 3275/7 (znaleckým posudkom č. 47/2016 zo dňa 30. 11. 2016) 20 275,09 €.  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
predmetných pozemkov bola stanovená vo výške hodnoty určenej znaleckými posudkami 
s pripočítanými nákladmi spojenými s prevodom vlastníctva (50,98 € + 118,96 € - 
odmena za vyhotovenie znaleckých posudkov, 21,00 € – zverejnenie zámeru predaja 

Žiadaný pozemok 
mesta Spišská Nová Ves 

Štefánikovo námestie 

ZŠ Nad Medzou 

Dom kultúry 
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pozemkov v regionálnom periodiku, 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností). 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Sp. N. Ves, 
o odkúpenie častí pozemkov mesta v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici,   

2. schvaľuje  
predaj pozemkov parc. č. KN-C 3275/2 (zast. pl.) s výmerou 4097 m2 a KN-C 3275/7 
(zast. pl.) s výmerou 979 m2, ako geometrickým plánom č. 17/2017 vyhotoveným dňa 23. 
02. 2017 Ing. Jurajom Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 137, IČO 45956898, 
novovytvorené parcely z parciel parc. č. KN-C 3275/17, KN-C 3275/18, KN-C 3275/50, 
KN-C 3275/2, KN-C 3275/7 a KN-C 3275/43, kat. územie Spišská Nové Ves, formou 
verejnej obchodnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom 
znení, za cenu aspoň: 
- pre parc. č. KN-C 3275/2 ..... 71 176,01 €, 
- pre parc. č. KN-C 3275/7 ..... 20 413,07 €,  

záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou,  
3. ukladá: 

vyhlásiť a realizovať 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,  
T: 30. 11.  2017    Z: prednosta úradu   

 

 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Helske, s. r. o. 

Žiadané nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta SNV 

Stav podľa GP č. 17/2017 

Smery pohľadov 
na snímkach 
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6. Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves 
Spoločnosť Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá 

plánuje v priemyselnom parku, Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves realizovať stavbu 
HELSKE PRODUCT PARK,  doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť o NÁJOM častí 
pozemkov vo vlastníctve mesta.  

Žiadateľ žiada o nájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 
zapísaných v LV 1: parc. č. KN-C 3275/95, KN-C 3275/32,  KN-C 3275/28, KN-C 3275/51, 
KN-C 3275/104, KN-C 3275/43, KN-C 3275/17, KN-C 3275/50, KN-C 3275/2, KN-C 
3275/44, všetko zast. plochy, v celkovom rozsahu 4050 m2. Žiadané časti pozemkov 
spoločnosť Helske, s. r. o. využije na vybudovanie vnútroareálovej komunikácie so 
spevnenými plochami (SO.06).  
   V zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
v platnom znení je výška nájomného 0,10 €/m2/rok, na základe čoho ročné nájomné je:  

4050 m2 x 0,10 €/m2 = 405,00 €. 
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 sieť vnútroareálových komunikácií so 
spevnenými plochami v Priemyselnom parku, Drevárska 2, čo považuje za skutočnosť 
hodnú osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. e 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 06. 04. 2017 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 Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská 
Nová Ves, na nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová 
Ves, 
2. vyhlasuje: 
že rozšírenie siete vnútroareálových komunikácií so spevnenými plochami (SO.06) 
v priemyselnom parku, Drevárska 2, a sprístupnenie zostávajúcej časti pozemkov 
priemyselného parku pre investičné účely 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. e zákona o majetku 
obcí v platnom znení 
3. schvaľuje: 
nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 3275/95, KN-C 3275/32,  
KN-C 3275/28, KN-C 3275/51, KN-C 3275/104, KN-C 3275/43, KN-C 3275/17, KN-C 
3275/50, KN-C 3275/2, KN-C 3275/44, všetko zast. plochy, nachádzajúce sa v kat. území 
Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 4050 m2, na stavebné využitie, vymedzených 
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priloženou grafickou prílohou, spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 
Spišská Nová Ves, na dobu neurčitú s ročným nájomným 405,00 €.  
4. ukladá: 
zrealizovať nájom častí pozemkov podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 9. 2017                                         Z: prednosta úradu 
 
 

 
* * * * * 

 
 
7. Ing. Pavol Babik, Tatranská 3410/8, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je stavebníkom a investorom stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé 
pole – rozšírenie inžinierskych sietí“, časť: Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL 
plynovodu a Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu (ďalej len „stavba“). Jedná sa 
o rozšírenie existujúcej distribučnej siete STL plynovodu, ktorej majiteľom je SPP – 
distribúcia, a. s.  Uvedená stavba bola skolaudovaná na základe Kolaudačného rozhodnutia 
č. 20-0140-3/2017-JS z dňa 31. 1. 2017.  

Nakoľko časť predmetnej stavby sa nachádza v pozemku par. č. KN-C 10111 (zast. 
pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves (v rozsahu 30 m2), žiadateľ doručil Mestu 
Spišská Nová Ves, ako vlastníkovi zaťaženej nehnuteľnosti (pozemku), návrh zmluvy o 
zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby, a to medzi Mestom Spišská Nová 
Ves ako povinným, a SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, ako 
oprávneným z vecného bremena. Presné znenie obsahu vecného bremena je citované 
v návrhu uznesenia. 

Pozemky vo vlastníctve 

žiadateľa 

Predmetné pozemky vo 

vlastníctve mesta Spišská 

Nová Ves 

Priemyselný park, Drevárska 2 
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Pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Uloženie STL plynovodu 
s vyznačením ochranného pásma 

IBV Malé pole 

Cesta  
SNV - Rožňava 

Ferčekovce 
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Vlastník pozemku (mesto SNV) má nárok na jednorazovú finančnú náhradu za 
obmedzenie užívania predmetnej nehnuteľnosti, obvykle vo výške určenej posudkom 
vyhotoveným na základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby. 

Hodnota jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom č. 10/2017 zo 
dňa 6. 4. 2017, vyhotoveným Ing. Janom Baculáckom, Spišská Nová Ves, na 299,39 €. 

Jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania predmetnej 
nehnuteľnosti, ako aj náklady súvisiace so zriadením vecného bremena bude znášať 
investor stavby, ktorým v danom prípade je Ing. Pavol Babik, Tatranská 3410/8, Spišská 
Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Pavla Babika, Tatranská 3410/8, Spišská Nová Ves, ako stavebníka a investora 
stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé pole – rozšírenie inžinierskych sietí“, časti: 
Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL plynovodu a Rozšírenie distribučnej siete STL 
plynovodu, skolaudovanej na základe Kolaudačného rozhodnutia č. 20-0140-3/2017-JS z dňa 
31. 1. 2017, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves, 
2. schvaľuje 
odplatné zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ 
v znení:  

"Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka 
a/alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 10111, zapísanom v LV 1, k. 
ú. Spišská Nová Ves natrvalo (t.j. bez časového obmedzenia) strpieť:  
- uloženie stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé pole – rozšírenie 
inžinierskych sietí“, časti: Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL plynovodu 
a Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, v pozemku par. č. KN-C 10111, v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. 14/2017, vyhotoveným 13. 3. 2017 Ing. Pavlom 
Kostelníkom, IČO 41686187 (vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a 
odstránenia jej porastu),  
- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová 
Ves – Malé pole – rozšírenie inžinierskych sietí“, časti: Zmena – úprava trasy distribučnej 
siete STL plynovodu a Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, v pozemku par. č. 
KN-C 10111, 
- vstup na pozemok par. č. KN-C 10111 v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 
povolenej činnosti súvisiacej s uloženými sieťami“, 

za jednorazovú odplatu 299,39 €, spolu s nákladmi súvisiacimi so zriadením vecného 
bremena, 
3. ukladá 
zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia. 

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

 
 

8.  Odkúpenie pozemku parc. č. 3187/1 - Drevárska ulica – doplnenie uznesenia 
 V rámci rokovania MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 bolo prijaté uznesenie č. 306/2017, 
ktorým bolo schválené odkúpenie pozemku v kat. území Spišská Nová Ves, parc. č. KN-C 
3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2 (pozemok cesty Drevárskej ulice) od Dušana Hanesa, 
P. Jilemnického 2539/19, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 25 856,00 €. 
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 Podľa výpisu z listu vlastníctva 9057 sú na predmetnej nehnuteľnosti zriadené vecné 
bremená spočívajúce v povinnosti vlastníka predmetnej nehnuteľnosti strpieť právo vstupu, 
prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok v prospech vlastníka objektov stojacich na  
parc. č. KN-C 3275/4 a KN-C 3275/5 (to sú haly mesta SNV v priemyselnom parku) 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom GP-53/2001 a v prospech vlastníkov 
pozemkov parc. č. KN-C 3299/6, KN-C 3299/3 a KN-C 3299/7 (to sú pozemky pre „IBV 
Malá Mlynská ulica – Ing. Kubičár a spol.), v rozsahu vyznačenom  geometrickým plánom 
GP 36444499-130/2016. 
 Vzhľadom na to, že katastrálny odbor OkÚ SNV  pravdepodobne bude pri povoľovaní 
vkladu zmluvy na odkúpenie pozemku vyžadovať stanovisko MsZ aj k jestvujúcim a platným 
vecným bremenám vedených v predmetnom LV a v pôvodnom uznesení nie je zmienka 
o týchto vecných bremenách, navrhujeme doplnenie pôvodného uznesenia (uzn. č. 
306/2017 zo 16. 03. 2017) tak, ako je to uvedené v návrhu nasledujúceho uznesenia.   
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 306/2017,  
2. schvaľuje:  
doplnenia uznesenia č. 306/2017 zo 16. 03. 2017, ods. 2/ o text: ... s tým, že na mesto 
Spišská Nová Ves prejdú aj vecné bremená vedené v  liste vlastníctva č. 9057, 
3.  ukladá: 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa takto doplneného uznesenia MsZ SNV č. 
306/2017 zo 16. 03. 2017. 

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

 
9. Odkúpenie pozemkov hracej plochy futbalového štadióna v Sp. Novej Vsi 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom futbalového štadióna, ktorého budova tribúny 
s prevádzkovými priestormi „pre šport a rekreačné účely“ (evidovaná pod súpis. č. 3190 na 
parcele KN-C 2575/5) a ostatné tamojšie stavby sú jeho výlučným vlastníctvom, avšak 
pozemok tvoriaci predovšetkým hraciu plochu, resp. ihrisko (sčasti sa na ňom nachádzajú 
betónové „ochozy“ so schodiskami), je predmetom súdneho sporu. 

Mesto Spišská Nová Ves vedie od roku 2005 súdny spor o vlastníctvo a užívanie 
pozemkov tvoriacich spomínanú hraciu plochu, a to:  

• parcela registra „C“ č. 2575/1 (ostatná plocha) s výmerou 13 421 m2,  
• parcela registra „C“ č. 2575/10 (zast. plocha a nádvorie) s výmerou 102 m2,  
• parcela registra „C“ č. 2575/20 (ostatná plocha) s výmerou 458 m2,  
• parcela registra „C“ č. 2576/20 (zast. plocha a nádvorie) s výmerou 7 m2, 
•  parcela registra „C“ č. 2576/21 (zast. plocha a nádvorie) s výmerou 397 m2,  
• parcela registra „C“ č. 10107 (ostatná plocha) , výmera 20 m2, 
• parcela registra „C“ č. 10108 (ostatná plocha), výmera 167 m2, t. j.  celkom 14 572 m2 

(zastavané plochy celkom 506 m2, t. j. 3,5 % z celkovej plochy). Vlastníctvo pozemku prešlo 
niekoľkými zmenami vlastníctva, v súčasnosti všetky pozemky sú zapísané na liste 
vlastníctva č. 8868 v prospech spoločnosti REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, 
Vranov nad Topľou, IČO: 36 477 591. 
  V záujme ukončenia prebiehajúcich súdnych konaní,  z dôvodu ukončenia dlhodobej 
právnej neistoty ohľadom vlastníckeho práva k pozemkom a skutočnosti, že náklady na súdne 
konania a užívanie pozemkov môžu prekročiť hodnotu predmetných pozemkov, vedenie 
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mesta pristúpilo k rokovaniam so zástupcom vlastníka pozemkov za účelom usporiadania 
predmetných vzťahov formou ich odkúpenia. 

Aktuáln a všeobecná hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom 
č. 8/2017 z 5. 4. 2017, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Spišská Nová 
Ves, je 398 676,00 Eur (v r. 2011 bola podľa iného znaleckého posudku a iného znalca 
požadovaná cena 694 895,76 Eur).  

Spoločnosť REAL VT, s. r.o., na základe rokovania s mestom Spišská Nová Ves je 
ochotná pristúpiť na prevod vlastníctva predmetných pozemkov za celkovú kúpnu cenu 
250 000,00 Eur. 
 

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

informáciu o stave riešenia vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom hracej 
plochy ihriska futbalového štadióna Spišskej Novej Vsi, 
 

Tribúna  

HORNÁD 
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2. súhlasí 
s uzavretím dohody o ukončení vedenia súdnych konaní o vlastníctvo a odplatu za 

užívanie pozemkov („bezdôvodné obohatenie“) vedených v LV 8868, k. ú. Spišská Nová Ves,  
ako vlastníctvo spoločnosti REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou, 
IČO: 36 477 591, 
3. schvaľuje  
odkúpenie pozemkov vedených v LV 8868, k. ú. Spišská Nová Ves: 

- parcela KN-C 2575/1, výmera 13 421 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
- parcela KN-C 2575/10, výmera 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha  nádvorie, 
- parcela KN-C 2575/20, výmera 458 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
- parcela KN-C 2576/20, výmera 7 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
- parcela KN-C 2576/21, výmera 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
- parcela KN-C 10107, výmera 20 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
- parcela KN-C 10108, výmera 167 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
t. j. celkom 14 572 m2, od spoločnosti REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, 

Vranov nad Topľou, IČO: 36 477 591, za celkovú kúpnu cenu 250 000,00 €, 
4. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech mesta Spišská Nová Ves 
podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 11. 2017      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
V Spišskej Novej Vsi 13. 4. 2017 
 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, JUDr. L. Baldovská (9.), Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
 

 
 

 


