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Návrh na nariadenie 
tvorí súčasť predkladaného materiálu.  



Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, Bratislava  
Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. V súlade s uvedenými zákonmi vlastnícke právo k pozemkom 
vo vlastníctve štátu pod stavbami prechádza do vlastníctva obcí. 

Predmetom bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku sú pozemky pod 
miestnymi komunikáciami, chodníkmi, verejným priestranstvom a ďalšími stavby, ktoré 
v zmysle § 2, ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov boli v hospodárení národných výborov všetkých stupňov, ktoré prešli v roku 1991 z 
majetku SR do vlastníctva miest a obcí, na území ktorých sa nachádzajú. 

Medzi nehnuteľnosti, ktoré mesto trvale užíva pod uvedenými stavbami a ktoré 
navrhujeme previesť v prospech mesta Spišská Nová Ves, sú geometrickým plánom č. 
30/2017, overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 3. 
5. 2017 pod č. 220/17, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 5090/5 (zastavaná plocha 
a nádvorie) s výmerou 494 m2, KN-C 5090/6 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 55 m2, 
KN-C 5016/5 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 36 m2, z pozemku par. č. KN-E 
52565 (TTP) s výmerou 961 m2, zapísanom v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú chodníky a stavby slúžiace ako verejné 
priestranstvo, vybudované pred rokom 1991. 
 

   

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
na vedomie informáciu o vlastníctve pozemku SR v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v 
prospech mesta Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 
bezodplatný prevod pozemkov podľa § 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov geometrickým plánom č. 30/2017, overeným Okresným 
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úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 3. 5. 2017 pod č. 220/17, 
novovytvorené parcely č. KN-C 5090/5 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 
494 m2, KN-C 5090/6 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 55 m2, KN-C 5016/5 
(zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 36 m2 (všetky vcelku, v podiele 1/1), 
z pozemku par. č. KN-E 52565 (TTP) s výmerou 961 m2, zapísanom v LV 448, k. ú. 
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia v prospech mesta 
Spišská Nová Ves. 

       T: 30. 11. 2017                                                    Z: prednosta úradu 
 
 
 Sp. Nová Ves, 5. 5. 2017 
 
 Vypracoval: Ing. Ľ. Andráš, Ing. M. Kellner 
 

         
 


