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          Spišská Nová Ves, 12. 4. 2018 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
19. 4. 2018 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednostka MsÚ 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
 
 
Prerokované: s vedením mesta 
 
Dôvod predloženia: § 9 ods. (2) písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení  
 
 
Prizvaný(í): - - - - 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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1. Viliam Fabian, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 
Magdaléna Fabianová, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves 

Dňa 28. 9. 2017 bola mestu Spišská Nová Ves doručená nižšie uvedená žiadosť: 
  

 
 

Materiál k uvedenej žiadosti bol prerokovaný MsZ dňa 14. 12. 2017, úplné znenie 
materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/
predkladane_materialy/2017/14_12_2017/OK_Nehnutelnosti_14_12_2017_web.pdf (str. 
2,3). 
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Mestské zastupiteľstvo Sp. Novej Vsi k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 
409/2017 s tým, že schválilo zámer predaja pozemku par. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) 
s výmerou 293 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,  za cenu najmenej vo výške všeobecnej 
hodnoty stanovenej znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s 
prevodom vlastníctva pozemku. 

Celková hodnota predmetného pozemku bola znaleckým posudkom č. 19/2015 
(aktualizovaný 12. 1. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves) vypočítaná na 3 234,72 
€ (v návrhu uznesenia sú pripočítané sprievodné náklady). 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves zverejnil 3. 4. 2018  zámer 
predaja predmetného majetku mesta Spišská Nová Ves na svojej úradnej tabuli aj na 
svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru 
mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o majetku 
obcí MsZ môže k danej veci prijať konečné rozhodnutie. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o: 
- žiadosti Viliama Fabiana s manž. o odkúpenie nehnuteľností (pozemkov) par. č. KN-C 
9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293 m2, LV-4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
- zverejnení zámeru prevodu vlastníctva predmetu tohto materiálu podľa uznesenia MsZ 
Spišskej Novej Vsi č. 409/2017 zo dňa 14. 12. 2017 a splnení príslušných ustanovení 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
2. schvaľuje  

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 9097/2 
(zast. pl.) s výmerou 293 m2, LV-4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov - Viliamovi 
Fabianovi, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta a Magdaléne 
Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 3 300,72 €, pri čom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok KN-C 9097/2 
(zast. pl.) s výmerou 293 m2: 

- bol dlhodobo užívaný ako dvor  nerozlučne spojený s vlastníctvom rodinného 
domu súp. č. 9270 a letnej kuchyne (stavba bez súpisného čísla), 

- kvôli svojmu situovaniu mestom nie je využiteľný a teda je preň prebytočný, 
3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  
T: 30. 9. 2018                                         Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

2. Pham Xuan Dang, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves  
Predmet tohto materiálu už bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný a schválený 

uznesením č. 413/2017 zo dňa 14. 12. 2017. Na základe neho bola uzavretá kúpna zmluva, 
ktorá následne bola doručená katastrálnemu odboru Okresného úradu Spišská Nová Ves na 
vykonanie vkladu do katastra nehnuteľností (KN). Povoľujúci zamestnanec KN však 
zvolený postup schvaľovania vyhodnotil ako nesprávny a konanie o povolení vkladu 
prerušil na dobu 30 dní, resp. do odstránenia závady. 
 Na základe uvedeného je potrebné schvaľovací proces zopakovať tak, aby 
uznesenie z neho bolo katastrálnym odborom OkÚ Spišská Nová Ves akceptovateľné. 
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V tejto veci ide o problematiku odkúpenia geometrickým plánom č. 52/2017 
(vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely č. 
KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) 
zapísanej v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves. Táto novovytvorená parcela sa nachádza medzi 
nehnuteľnosťami žiadateľa, pričom kvôli jej tvaru a situovaniu sa nepredpokladá, žeby 
bola mestom využiteľná pre svoje potreby, preto ju možno považovať za prebytočnú. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie 

informáciu o: 
- žiadosti Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie geometrickým plánom č. 
52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej 
parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) 
zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,  
- stave konania o povolení vkladu kúpnej zmluvy uzavretej so žiadateľom podľa tejto 
zmluvy, 

2. ruší: 
 uznesenie č. 413/2017 zo dňa 14. 12. 2017 v celom rozsahu, 
3. schvaľuje: 
    v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorenej parcely č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, a to z parcely parc. č. 
KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného 
vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 
538,38 €, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok 
KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2:  

- kvôli jeho tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho 
potreby, a preto ho považuje za prebytočný, 

- je pozemkom z dvoch strán priľahlým k nehnuteľnostiam žiadateľa, 
3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

Predmetný 
pozemok 
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b) následne návrh predaja pozemku predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi. 
  T: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

3. Mgr. Mariana Siváková, Československej armády 419, Spišská Nová Ves 
Žiadateľka, ako vlastníčka bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 419 (orientačné označenie: 

Československej armády č. 17, 18, 19), k. ú. Spišská Nová Ves, v roku 2013 požiadala 
odkúpenie časti pozemku  par. č. KN-C 3119/2, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom plánovala 
postaviť terasu s pevnými základmi pripojenú k vyššie citovanému bytu 
(http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pre
dkladane_materialy/2013/28_6_2013/OK_Nehnutelnosti_28_6.pdf - str. 18-21). 

Na základe prijatého uznesenia č. 360/2013 bola so žiadateľkou dňa 23. 8. 2013 
uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 890/2013, na základe ktorej jej 
mesto po skolaudovaní citovanej terasy odpredá časť pozemku par. č. KN-C 3119/2 
v rozsahu 5 m2 za celkovú kúpnu cenu 280,00 €.  

Žiadateľka 21. 2. 2018 k svojej pôvodnej žiadosti doložila právoplatné Kolaudačné 
rozhodnutie č. 20-3624-3/2017-AC (dátum právoplatnosti 9. 2. 2018) na stavbu „Terasa 
s pevnými základmi“ a geometrický plán č. 74/2017 (vyhotovený 25. 10. 2017 Ing. Pavlom 
Kostelníkom, IČO 41686187) na zameranie stavby p. č. 3119/27, čím splnila podmienky 
stanovené v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, na základe čoho je možné definitívne 
rozhodnúť o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v prospech žiadateľky podľa výnimky 
danej § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení – predaj pozemku 
zastavaného stavbou žiadateľa. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu:  
- o žiadosti Mgr. Mariany Sivákovej , Československej armády 419, Spišská Nová Ves, o 

odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, na ktorom je umiestnená stavba vo 
vlastníctve žiadateľky, 

- splnení podmienok daných Zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 
890/2013 uzavretou so žiadateľkou na základe uznesenia MsZ SNV č. 360/2013, 

2. schvaľuje  
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
predaj geometrickým plánom č. 74/2017 (vyhotovený 25. 10. 2017 Ing. Pavlom 
Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3119/27 (zast. pl.) 
s výmerou 5 m2 z pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast. pl.) s výmerou 4626 m2, zapísanom v 
LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mgr. Mariane Sivákovej, 
Československej armády 419, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 280,00 €,   
3. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľky vlastníctva podľa 
tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
4. Jozef Angelovič a manž., Ul. 1. mája 501/62, 053 01 Harichovce  
 Jozef Angelovič a manž. Anna Angelovičová sú bezpodielovými spoluvlastníkmi 
domu súp. č. 401 (Levočská č. 8) postaveného na pozemku KN-C 303, kat. územie Spišská 
Nová Ves. Zameraním prístavby bolo zistené, že dom zasahuje do pozemku mesta (v 
najširšej časti cca 34 cm), preto požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie 2 m2 (diel 
1) z parc. č. KN-C 325/1 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa geom. plánu 
č. 5/2018 (vyhotovený 06. 04. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350).  

Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 24/2018, 
vypracovaným 17. 4. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 91,36 €.  

Odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako cena určená znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemku (znalecký posudok 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € - 
správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

Keďže žiadaný pozemok je zastavaný stavbou v bezpodielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov, na jeho predaj sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom 
znení (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech 
(spolu)vlastníkov stavby na ňom postavenej.   
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jozefa Angeloviča s manž., Ul. 1. mája 501/62, 053 01 Harichovce, o 
odkúpenie časti pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves pod 
stavbou v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku 2 m2 (diel 1) z parc. č. 
KN-C 325/1 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu 
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č. 5/2018 (vyhotovený 06. 04. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350), podľa § 9a 
ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Angeloviča a manž. Anny 
Angelovičovej, Ul. 1. mája 501/62, 053 01 Harichovce, za celkovú kúpnu cenu 189,24 €,  

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

     T: 30. 9. 2018                                           Z: ved. odd. správy majetku 
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* * * * * 
 
5. Ing. Vladimír Dobšinský, Zimná 73, 052 01 Spišská Nová Ves a Oliver Dobšinský, 

Nám. Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany  
Žiadatelia, ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľností pozemkov parc. č. KN-C 2615 

a KN-C 2616 a stavby súp. č. 209 postavenej na jednom z týchto pozemkov v kat. území 
Spišská Nová Ves, požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 
2613 (zast. pl.) s výmerou 170 m2,  zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves 
(ďalej len „predmetný pozemok“). Ide o pozemok, na ktorom sa nachádzajú stavby 
žiadateľov (prístupová cesta k zadnému traktu nehnuteľností v ich vlastníctve a 3 
parkovacie miesta, čo bola podmienená stavba pre prevádzku, na ktorú bolo vydané stavebné 
povolenie). Stavba bola skolaudovaná mestom Sp. Nová Ves kolaudačným rozhodnutím č. 
20-3364-3/2016-JS zo dňa 07. 02. 2017. Pre vydanie stavebného povolenia bol vzťah k 
pozemku upravený nájomnou zmluvou č. 1188/2012 v znení dodatku č. 1 uzavretou dňa 
23. 09. 2016 na základe uznesenia MsZ SNV č. 250/2016 zo dňa 20. 09. 2016. 

Na základe uvedených skutočností sa na predaj pozemku vzťahuje výnimka podľa 
zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a ods. 8 písm. b, t. j. predaj pozemku 
konkrétnemu vlastníkovi stavby na ňom postavenej). 
 Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 19/2018 
vyhotoveným 3. 4. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 9 153,00 €, náklady 
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súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností - 66,00 € - správny poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Vladimíra Dobšinského, Zimná 73, 052 01 Spišská Nová Ves 
a Olivera Dobšinského, Nám. Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, o odkúpenie pozemku 
mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves pod stavbou v ich vlastníctve, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 2613 
(zast. pl.) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa 
§ 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do 
podielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Dobšinského, Zimná 73, 052 01 Spišská 
Nová Ves a Olivera Dobšinského, Nám. Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, každému 
v podiele po 1/2, za celkovú kúpnu cenu 9 250,88 €,  

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

 
* * * * * 

 
6. Ľuboslav Frankovič, Rázusova 748/1, 053 11 Smižany 

Žiadateľ, ako výlučný vlastník budovy súp. č. 9276 v kat. území Spišská Nová Ves 
(lokalita „Rybníky“ ), požiadal mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým plánom 
č. 85/2017 (vyhotovený 23. 11. 2017 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 9116/1 (zast. pl.) s výmerou 129 m2 (diel 1 a 2) a 
KN-C 9116/3 (zast. pl.) s výmerou 184 m2 (diel 3), celkom 313 m2, z pozemkov KN-E 7646 a 
KN-E 7647, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Na pozemku KN-C 9116/1 sa nachádza vyššie citovaná stavba a druhý pozemok (KN-
C 9116/3) je priľahlou plochou (dvorom s priamym vstupom do predmetnej stavby), ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s citovanou stavbou.  
      Kúpna cena predmetných pozemkov (spolu) je určená znaleckým posudkom č. 
5/2018 vyhotoveným dňa 22. 01. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 2 977,00 
€, s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - 
správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 32,24 € - odmena za vyhotovenie 
znaleckého posudku). 
 

 
Novoveská Huta 

 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Rybničná ul. 
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Pozemok parc. č. KN-C 9116/1 je zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa, pozemok parc. č. KN-C 9116/3 tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, na základe 
čoho možno uplatniť zákonnú výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. 
b), t. j. predaj pozemkov priamo vlastníkovi citovanej stavby. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ľuboslava Frankoviča, Rázusova 748/1, 053 11 Smižany, o 
odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves, a to pod 
jeho stavbou s príslušným dvorom, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov - parc. č. KN-C 
9116/1 (zast. pl.) s výmerou 129 m2 (diely 1 a 2) a parc. č. KN-C 9116/3 (zast. pl.) s výmerou 
184 m2 (diel 3) podľa geometrického plánu č. 85/2017 (vyhotovený 23. 11. 2017 
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), ako GP novovytvorených parciel z parciel 
KN-E 7646 a KN-E 7647, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,  podľa § 9a 
ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného 
vlastníctva Ľuboslava Frankoviča, Rázusova 748/1, 053 11 Smižany, za celkovú kúpnu 
cenu 3 075,24 €,  
3. ukladá: 

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2018                                                                          Z: ved. odd. správy majetku 

 

Žiadaný  
pozemok dvora 

Dom žiadateľa 
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* * * * * 
 
 
 
 

Stav podľa geometrického 
plánu č. 85/2017 

Dvor (pozemok 
funkčne spojený 
s rod. domom) 

Žiadaný pozemok 
zastavaný rod. domom 

Smer pohľadu 
na snímke 
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7. Ján Kukla a manž. Ing. Jana Kuklová, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 

10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) pozemkov 
v Novoveskej Hute - parc. č.:  

KN-C 8837/2   (zast. pl.) s výmerou  73 m2  (diel 4), 
KN-C 8837/6   (zast. pl.) s výmerou  17 m2  (diel 11),  
KN-C 8837/7   (zast. pl.)  s výmerou  24 m2  (diel 6),          pod stavbami 161 m2 
KN-C 8837/8   (zast. pl.)  s výmerou  42 m2  (diel 7),  
KN-C 8837/9   (zast. pl.)  s výmerou  5 m2  (diel 12)  
      
KN-C 8837/1   (zast. pl.)  s výmerou  117 m2  (diel 5),  
KN-C 8837/4   (zast. pl.)  s výmerou  24 m2  (diel 9),           dvor 208 m2 

KN-C 8837/5   (zast. pl.)  s výmerou  67 m2  (diel 10),  
  
KN-C 8838/6   (záhrada) s výmerou  322 m2  (diel 15),  
KN-C 8838/7   (záhrada)  s výmerou  802 m2  (diel 13),  záhrada 1 144 m2 

KN-C 8838/8   (záhrada) s výmerou  20 m2  (diel 8),            
 

celkom 1513 m2, novovytvorených z pozemkov KN-E 55936, KN-E 55937, KN-E 55938 
a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Na celkom hore citovaných pozemkoch sa nachádzajú stavby – rodinný dom súp. 
č. 9205 a hospodárska budova, ktorých je jeden zo žiadateľov (Ing. Jana Kuklová) 
podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/6. Ostatní podieloví spoluvlastníci stavieb 
(príbuzenstvo) sa písomne vzdali odkúpenia predmetných pozemkov do svojho 
podielového spoluvlastníctva. 

Pozemky KN-C 8837/1, KN-C 8837/4 a KN-C 8837/5 sú priľahlou plochou – dvorom 
pri vyššie citovaných stavbách, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria s nimi 
neoddeliteľný celok.     

Pozemky KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 tvoria záhradu, ktorú 
vlastníci/spoluvlastníci budov a stavieb dlhodobo spoločne s nimi užívajú, starajú sa o ňu, 
udržiavajú ju.   
 Celková hodnota žiadaných pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 18/2018  
vyhotoveným dňa 3. 4. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 22 001,58 €, 
s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - 
správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 72,25 € - odmena za vyhotovenie 
znaleckého posudku). 

Pozemky parc. č. KN-C 8837/2, KN-C 8837/6, KN-C 8837/7, KN-C 8837/8 a KN-C 
8837/9 sú zastavané stavbami a pozemky KN-C 8837/1, KN-C 8837/4, KN-C 8837/5 tvoria 
dvor rodinného domu (svojim umiestnením a využitím tvoria s nimi neoddeliteľný celok), 
na základe čoho možno uplatniť zákonnú výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 
8 písm. b), t. j. predaj citovaných pozemkov vykonať priamo (spolu)vlastníkovi hore 
citovaných stavieb. 

Vzhľadom na to, že pozemky parc. č. KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 
tvoria ZÁHRADU  pri citovaných stavbách a spolu s nimi bola záhrada dlhoročne užívaná a 
udržiavaná, pričom prístup k týmto pozemkom je významne obmedzený (prístup je možný iba 
peši), odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti brať na to osobitný zreteľ.  Navrhujeme 
teda, aby sa ich predaj uskutočnil podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  
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Žiadaná záhrada 
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iba peši) 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať obsahovú časť 
žiadosti, na základe čoho o žiadosti je potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými 
uzneseniami: 

Hnilecká 
cesta 

Umiestnenie 
žiadaných pozemkov 

Kostol 

Horská ul. 

Rybničná ul. 

Novoveská Huta 

Dvor  

Záhrada 

Pozemky  
pod stavbami 

Stav podľa geometrického 
plánu č. 10/2018 

C
ho
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PRÍSTUP 
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Návrh na uznesenia: 
a) pozemky POD STAVBAMI + DVOR:  

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J Wolkera 1306/32, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská 
Nová Ves pod stavbami v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jany Kuklovej a pozemkov 
tvoriacich dvor pri týchto stavbách,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov parc. č. KN-C 
8837/2 (zast. pl.) s výmerou 73 m2 (diel 4), KN-C 8837/6 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 (diel 
11), KN-C 8837/7 (zast. pl.) s výmerou 24 m2 (diel 6), KN-C 8837/8 (zast. pl.) s výmerou 
42 m2 (diel 7), KN-C 8837/9 (zast. pl.) s výmerou 5 m2 (diel 12), KN-C 8837/1 (zast. pl.) 
s výmerou 117 m2 (diel 5), KN-C 8837/4 (zast. pl.) s výmerou 24 m2 (diel 9), KN-C 
8837/5 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 (diel 10) novovytvorených geometrickým plánom č. 
10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemkov 
KN-E 55936, KN-E 55937, KN-E 55938, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. Jany 
Kuklovej, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5 630,94 € 
a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

 
b) ZÁHRADA:  

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J Wolkera 1306/32, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská 
Nová Ves, ktorý tvorí záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 v Novoveskej Hute, 

2. schvaľuje 
    v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 (diel 15), 
KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 (diel 13), KN-C 8838/8 (záhrada) s výmerou 20 
m2 (diel 8), z parciel KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. Jany 
Kuklovej, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
16 370,64 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto 
pozemkov, pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že:  

 - pozemky parc. č. KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 tvoria 
ZÁHRADU pri rodinnom dome súp. č. 9205, ktorého spoluvlastníčkou je 
spolužiadateľka pozemkov, a spolu s ním bola záhrada dlhoročne užívaná a 
udržiavaná,  
 - dopravný prístup k týmto pozemkom je významne obmedzený (prístup je 
možný iba peši), 
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3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi. 

  T: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
8. Ing. Radoslav Hajdu s manž., Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová Ves  

Žiadatelia, sú podľa LV 365 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. 
území Spišská Nová Ves, a to pozemku parc. č. KN-C 8836 a rodinného domu súp. č. 9201 
(miestna časť Novoveská Huta) na ňom postavenom. Mestu Spišská Nová Ves doručili 
žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. 
Ladislavom Tichým, IČO 10757350) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8838/2 
(záhrada) s výmerou 33 m2 (diel 1), z pozemku KN-E 55938, zapísaného v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves. 

Vzhľadom na to, že ide o pozemok, ku ktorému mesto Spišská Nová Ves nebude 
mať prístup, reálne sa nedá predpokladať, že by ho mesto využilo pre svoje potreby, 
citovaní žiadatelia prejavili záujem o nadobudnutie jeho vlastníctva, nakoľko ich 
nehnuteľnosti majú s týmto pozemkom spoločnú hranicu. Tento pozemok využijú len na 
zväčšenie plochy užívanej na oddych a relax pri svojom rodinnom dome (snímka 
pozemku je uvedená v predchádzajúcom bode). 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme, aby MsZ (mesto) na ne 
prihliadlo  a predaj sa uskutočnil podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  
 Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 18/2018 vyhotoveným dňa 3. 4. 
2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 472,23 €, náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností - 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
1,58 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku; ide o pomernú časť z posudku 
v predchádzajúcom bode). 

 

Novoveská Huta 

Rybničná ul. 

Umiestnenie 
žiadaného pozemku 

Kostol 

Horská ul. 

Hnilecká 
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Návrh na uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Radoslava Hajdu s manž., Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území 
Spišská Nová Ves, miestna časť Novoveská Huta, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350) 
novovytvoreného POZEMKU  parc. č. KN-C 8838/2 (záhrada) s výmerou 33 m2 (diel 1), 
z pozemku KN-E 55938, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Radoslava Hajdu a manž. Mgr. Petry 
Hajdu, Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 539,81 €, 
pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok, kvôli 
jeho tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho potreby, a preto 
ho považuje za prebytočný, 

3. 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: 31. 7. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 

Stav podľa geometrického 
plánu č. 2/2018 

Žiadaný pozemok  

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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9. Ján Kozub s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia, ako bezpodieloví spoluvlastníci rodinného domu súp. č. 9183 (podľa LV 

7953) v Novoveskej Hute,  kat. územie Spišská Nová Ves, požiadali mesto Spišská Nová 
Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8678/5 (zast. pl.) 
s výmerou 431 m2 (diel 1), KN-C 8678/6 (zast. pl.) s výmerou 122 m2 (diel 2), KN-C 8678/7 
(zast. pl.) s výmerou 28 m2 (diel 3) a KN-C 8679 (záhrada) s výmerou 283 m2 (diel 4), 
celkom 864 m2, z pozemku KN-E 56047/3, zapísaného v LV 4342, kat. územie Sp. N. Ves. 

Na pozemkoch (KN-C 8678/6 a KN-C 8678/7) sa nachádzajú stavby - vyššie 
citovaný  rodinný dom a dielňa, a pozemky (KN-C 8678/5 a KN-C 8679) sú funkčne 
spojené s citovanými stavbami – tvoria dvor a záhradu.  
 Hodnota žiadaných pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 4/2018 
vyhotoveným dňa 20. 01. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 16 701,12 €, 
náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností - 66,00 € - správny poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností, 52,85 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 

Pozemky parc. č. KN-C 8678/6 a KN-C 8678/7 sú zastavané stavbami 
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, čím sa na ich predaj vzťahuje výnimka 
podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. priamy prevod 
vlastníctva pozemkov v prospech (spolu) vlastníkov stavieb na nich postavených. Túto 
výnimku možno uplatniť aj v prípade pozemku tvoriaceho dvor (parc. č. KN-C 8678/5), ktorý 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbami spoluvlastníkov.  

V prípade parcely KN-C 8679 s výmerou 283 m2 odporúčame prihliada ť na 
skutočnosť, že ide o záhradu, ktorá bola dlhodobo užívaná výlučne s predmetným 
rodinným domom.  Navrhujeme teda, aby sa jej predaj uskutočnil podľa § 9a ods. 8 písm. e 
(prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

 

 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Horská ul. 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať podstatu žiadosti, 
na základe čoho o celom obsahu žiadosti je potrebné ROZHODNÚŤ DVOMA 
SAMOSTATNÝMI UZNESENIAMI: 

 

Žiadaný 
pozemok dvora 

Žiadaná 
záhrada 

DVOR 
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 a) pozemky POD STAVBAMI + DVOR:  
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jána Kozuba s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa vo dvore a pod stavbami  v ich 
bezpodielovom spoluvlastníctve,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov parc. č. KN-C 8678/6 
(zast. pl.) s výmerou 122 m2 (diel 2), KN-C 8678/7 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 (diel 3) a 
parc. č. KN-C 8678/5 (zast. pl.) s výmerou 431 m2 (diel 1), geometrickým plánom č. 
16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených z pozemku KN-E 56047/3, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. 
Márie Kozubovej rod. Mrázovej, Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 11 230,73 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva týchto pozemkov,  

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
 

b) ZÁHRADA:  
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jána Kozuba s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta KN-C 8679 (záhrada) nachádzajúceho sa v kat. 
území Spišská Nová Ves, ktorý je užívaný ako záhrada v súčinnosti so stavbami v ich 
vlastníctve, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8679 (záhrada) s výmerou 283 m2 (diel 4), 
z pozemku KN-E 56047/3, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. Márie Kozubovej rod. 
Mrázovej, Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 
5 470,39 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto 
pozemku, pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že 
pozemok tvoriaci záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9183, ktorého žiadatelia sú 
spoluvlastníkmi, bola s ním spoločne dlhoročne užívaná a udržiavaná,  

3. 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: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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10. Mária Surovcová, Kamenný obrázok 3070/15, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľka, ako výlučná vlastníčka nehnuteľností (pozemkov a stavby) v kat. území 

Spišská Nová Ves na Radlinského ulici (podľa LV 3908), požiadala mesto Spišská Nová 
Ves o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1341/49 a KN-C 1341/50 nachádzajúcich sa pod 
stavbou v jej vlastníctve a  pozemkov parc. č. KN-C 1341/51 a KN-C 1341/53 tvoriacich 
dvor. Keďže v prípade parciel č. KN-C 1341/51 a KN-C 1341/53 (dvor) ide o pozemky, ktoré 
svojou polohou a využitím sú priamo určené na výkon vlastníckych práv ku konkrétnej stavbe 
(stavbe žiadateľky), tak na ich prevod, ako aj na prevod pozemkov zastavaných stavbou vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľky možno uplatniť výnimku danú § 9a ods. 8 písm. b  
zákona o majetku obcí v platnom znení (predaj „pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou“), a teda pozemky podľa nej predať priamo vlastníkovi 
predmetnej stavby (žiadateľke). 

Celková hodnota žiadaných pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 16/2018 
vyhotoveným dňa 14. 03. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 10 655,06 €,  
súvisiace náklady - 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 35,46 € - 
odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 
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Návrh na uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Márie Surovcovej, Kamenný obrázok 3070/15, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves pod 
stavbou v jej výlučnom vlastníctve a pozemkov tvoriacich dvor k tejto stavbe,  

2. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov parc. č. KN-C 
1341/49 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 a KN-C 1341/50 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, parc. č. 
KN-C 1341/51(zast. pl.) s výmerou 341 m2 a KN-C 1341/53 (zast. pl.) s výmerou 7 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona 
o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Márie Surovcovej, Kamenný 
obrázok 3070/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu  10 756,52 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 

11. Miroslav Čatloš, Liptovská 21, Bratislava 
Jana Čatlošová, T. Vansovej 1345/2, Spišská Nová Ves 
Anna Drevková, Trieda 1. mája 2222/19, Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je spolu so žiadateľmi spoluvlastníkom pozemkov par. č. KN-
E 72725/2 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-E 72726/2 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, 
zapísaných v LV 10822, k. ú Spišská Nová Ves, v celkovom podiele 1/16, čo v prepočte na 
výmeru predstavuje necelých 4,875 m2 (ďalej spoločnej „mestský podiel na pozemkoch“).  

Sídlisko Západ 

Radlinského ul. 

Horná
d 

Duklianska ul. 

Železničná stanica 

Umiestnenie 
žiadaných pozemkov 
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Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi aj pozemkov par. č. KN-C 5186 a KN-C 
5188 a rodinného domu súp. č. 1345, k. ú. Spišská Nová Ves (T. Vansovej 2, Spišská Nová 
Ves). 

Nakoľko všetky uvedené pozemky tvoria oplotený dvor rodinného domu súp. č. 1345, 
žiadatelia v rámci usporiadania majetkovo právnych vzťahov požiadali mesto Spišská Nová 
Ves o odkúpenie mestského predmetného podielu na pozemkoch. 
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Na prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu sa vzťahuje výnimka daná zákonom 
o majetku obcí v platnom znení, a to podľa § 9a ods. 8 písm. c., čo je prevod „podielu 
majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo“ (ide o predkupné právo 
dané Občianskym zákonníkom). 

Predmetný spoluvlastnícky podiel na pozemkoch znalec Ing. Ján Baculák, Spišská Nová 
Ves, ohodnotil znaleckým posudkom č. 2/2018 zo dňa 17. 1. 2018 na 145,00 €, náklady 
súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti sú - 66,00 € - správny poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností  a 31,88 € za vyhotovenie zn. posudku), takže celkovú kúpnu cenu 
navrhujeme v objeme 242,88 €.  
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Miroslava Čatloša, Liptovská 21, Bratislava, Jany Čatlošovej, T. 
Vansovej 1345/2, Spišská Nová Ves, a Anny Drevkovej, Trieda 1. mája 2222/19, 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta na pozemkoch par. č. 
KN-E 72725/2 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-E 72726/2 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, 
zapísaných v LV 10822, k. ú Spišská Nová Ves, 

2.  schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj spoluvlastníckych podielov 
po 1/16 na pozemkoch par. č. KN-E 72725/2 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-E 
72726/2 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, zapísaných v LV 10822, k. ú Spišská Nová Ves,  
podľa § 9a ods. 8 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení do podielového spoluvlastníctva: 

- Miroslava Čatloša, Liptovská 21, Bratislava - veľkosť podielu 1/64, 
- Jany Čatlošovej, T. Vansovej 1345/2, Spišská Nová Ves – veľkosť podielu 1/64, 
- Anny Drevkovej, Trieda 1. mája 2222/19, Spišská Nová Ves – veľkosť podielu 
1/32,  

spoločne za celkovú kúpnu cenu 242,88  €,   
3. ukladá 

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto 
uznesenia. 

T: 30. 9. 2018      Z: ved. odd. správy majetku  
* * * * * 

 

 
12.  Bytový dom Gemerská č. 20, Spišská Nová Ves 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (BaNP) v bytovom dome súp. č. 2662, 
zapísanom v LV 8441, k. ú.  Spišská Nová Ves, požiadali mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie bytovkou zastavaného pozemku parc. č. KN-C 7356/2 (zast. pl.) s výmerou 
104 m2 (ďalej iba „pozemok“) vytvoreného geometrickým plánom č. 131/2017 (vyhotovený 
1. 12. 2017 Ing. Mariánom Mackovjakom,) z pozemku par. č. KN-E 55657 (vodná plocha), 
zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, do svojho podielového spoluvlastníctva. 

V danom prípade ide o pozemok, na ktorom je vybudovaný bytový dom súp. č. 2662, 
zapísaný v LV 8441, k. ú.  Spišská Nová Ves.  

Vzhľadom na to, že ide o pozemok pod bytovým domom, na jeho predaj sa vzťahuje 
zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pre takýto predaj zákon 
o majetku obcí má výnimku danú ustanovením § 9a ods. (8) písm. a). Na predaj pozemku sa 
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uplatňuje cena dohodou, čo v prípade nášho mesta predstavuje cenu aspoň v objeme 
všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom.  

 

 
 

 
 
Cena predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 8/2018, vypracovaným 17. 

2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 2 772,00 €. V prípade 
schválenia predaja pozemku odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená 
ako cena určená znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s 
realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov (znalecký posudok 31,88 €, poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností 66,00 €), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
2. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 
2662 (Gemerská č. 20), zapísaného v LV 8441, k. ú.  Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti 
parcely č. KN-E 55657 (vodná plocha) s výmerou 1310 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves, 

2.  schvaľuje 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení  
a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 7356/2 
(zast. pl.) s výmerou 104 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 131/2017 
(vyhotovený dňa 1. 12. 2017 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37181726) z pozemku 
par. č. KN-E 55657 (vodná plocha) zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do 
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne: 
a) spoluvlastnícky podiel 796/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

Petra Gondeka a manž. Anny Gondekovej, Gemerská 20/1, 052 01Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 249,10 €, 

b) spoluvlastnícky podiel 1099/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Jána Vrábeľa a manž. Denisy Vrábľovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 314,15 €, 

c) spoluvlastnícky podiel 866/10000 do podielového spoluvlastníctva Jána Majerčáka, 
Triester Strabe 71/43, 011 00 Wien, Rakúsko , a Moniky Majer čákovej, Tivoligasse 
71/5, 011 20 Wien, Rakúsko, každému v podiele po 1/2, za kúpnu cenu 248,82 €, 

d) spoluvlastnícky podiel 713/10000 do výlučného vlastníctva Martina Tur čana, 
Námestie M. Pajdušáka 52/18, 053 11Smižany, za kúpnu cenu 205,92 €, 

e) spoluvlastnícky podiel 1088/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Antona Petra a manž. Zuzany Petrovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 311,06 €, 

f) spoluvlastnícky podiel 867/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Mareka Harabina a manž. Janky Harabinovej, Trnavská 3464/17, 052 01Spišská 
Nová Ves, za kúpnu cenu 249,10 €, 

g) spoluvlastnícky podiel 713/10000 do výlučného vlastníctva Bytového družstva, 
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 205,92 €, 

h) spoluvlastnícky podiel 1088/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Štefana Kuchára a manž. Anny Kuchárovej, Gemerská 2662/20, 052 01Spišská 
Nová Ves, za kúpnu cenu 311,06 €, 

i) spoluvlastnícky podiel 955/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Mareka Harabina a manž. Janky Harabinovej, Trnavská 3464/17, 052 01Spišská 
Nová Ves, za kúpnu cenu 273,77 €, 

j) spoluvlastnícky podiel 671/10000 do výlučného vlastníctva Bytového družstva, 
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 194,14 €, 

k) spoluvlastnícky podiel 1073/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Miroslava Koškovského a manž. Marcely Koškovskej, Gemerská 2662/20, 052 01 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 306,86 €, 

 3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

     T: 30. 11. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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13.  Róbert Šomšák, J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves 
Elena Paľová, J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves  
Katarína Žišková, Teplička 299, (052 01 Spišská Nová Ves) 
Michal Sobinovský, Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves) 
Anna Vikiszályová, J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves 
Ing. Rudolf Vikiszály, Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves 

Uvedení žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovom dome Ul. J. Hanulu č. 36 (súp. č. 
786), na základe čoho sú podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných 
zariadení tohto domu. Predmetný bytový dom však doposiaľ nemal usporiadané vzťahy 
k pozemkom prislúchajúcim k nemu, na základe čoho citovaní vlastníci bytov požiadali 
mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 3080/1 (zast. pl.) s výmerou 
108 m2, KN-C 3080/2 (zast. pl.) s výmerou 108 m2, KN-C 3080/3 (zast. pl.) s výmerou 336 
m2, KN-C 3080/4 (zast. pl.) s výmerou 362 m2, KN-C 3080/5 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, 
KN-C 3080/6 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/7 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 
3080/8 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/9 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 3081/1 
(záhrada) s výmerou 85 m2, KN-C 3081/2 (záhrada) s výmerou 86 m2, KN-C 3082/1 
(záhrada) s výmerou 55 m2, KN-C 3082/2 (záhrada) s výmerou 73 m2  (celkom 1267 m2) 
novovytvorených geometrickým plánom č. 13/2018 (vyhotovený 28. 2. 2018 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) z pozemkov KN-C 3080 (zast. pl.) s výmerou 968 m2, KN-C 
3081(záhrada) s výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2, zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Ide o pozemky, na ktorých sa nachádza vyššie citovaný bytový dom, a zároveň 
pri ľahlé pozemky funkčne spojené s citovanou stavbou.  

 

 
 

Bytovky - J. Hanulu č. 34 a č. 36 
s príslušnými dvormi/záhradami 
a jestvujúcimi stavbami v nich 
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Ul J. Hanulu 

Žiadané pozemky 
mesta Sp. Nová Ves 

Bytový dom - 
J. Hanulu č. 36  

Bytový dom - 
Ul J. Hanulu č. 36  

Ul J. Hanulu 
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Celková hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 12/2018 
vyhotoveným dňa 23. 2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 51 009,42 € (v 
návrhu uznesenia s prirátanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľností - 
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 28,70 € - alikvotná časť 
odmeny za vyhotovenie znaleckého posudku). 

Pozemky par. č. KN-C 3080/1, KN-C 3080/2 sú zastavané bytovkou a pozemky par. č. 
KN-C 3080/3, KN-C 3080/4, KN-C 3080/5, KN-C 3080/6, KN-C 3080/7, KN-C 3080/8, 
KN-C 3080/9, KN-C 3081/1, KN-C 3081/2, KN-C 3082/1, KN-C 3082/2 sú pozemkami 
funkčne spojenými s predmetnou stavbou, na základe čoho sa na ich predaj vzťahuje 
výnimka podľa zákona o majetku obcí daná § 9a ods. 8 písm. a), t. j. ide o prevod 
vlastníctva pozemkov, ktoré „je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu 
(pozn.: tým je zákon o vlastníctve bytov), alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný 
prevod podľa osobitného predpisu“ (pozn.: znovu ide o zákon o vlastníctve bytov).  

Podľa VZN č. 3/2017 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa cena pozemkov 
určí najmenej vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom. 
 
Návrh na uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Eleny 
Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Kataríny Žiškovej , Teplička 299, 
Spišská Nová Ves, Michala Sobinovského, Teplička 305, Spišská Nová Ves, Anny 
Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Ing. Rudolfa Vikiszályho, 
Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa pod 
stavbou v ich vlastníctve, a pozemkov s touto stavbou funkčne spojených, 

2. schvaľuje: 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení  
a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj: 

a.)  pozemkov par. č. KN-C 3080/1 (zast. pl.) s výmerou 108 m2 a KN-C 3080/2 (zast. pl.) 
s výmerou 108 m2, novovytvorených geometrickým plánom č. 13/2018 (vyhotovený 
28. 2. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku KN-C 3080 (zast. pl.) 
s výmerou 968 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to nasledovne: 
• pozemok par. č. KN-C 3080/1 do podielového spoluvlastníctva: 

o Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp.N.Ves, v podiele ½, za  2 179,63 €, 
o Ing. Rudolfa Vikiszálya,  Lipová 1857/14, Sp. N. Ves a Anny Vikiszályovej, 

Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. Nová Ves, v podieloch po ¼,  za spolu 2 179,63 €, 
• pozemok par. č. KN-C 3080/2 do podielového spoluvlastníctva: 

o Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Sp. N. Ves), v podiele ½ za 
2 179,63 €, 

o  Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. Nová Ves a Kataríny Žiškovej,  
Teplička 299 (052 01 Sp. Nová Ves), v podieloch po 1/4, za spolu 2 179,63 €, 

b.) pozemkov par. č. KN-C 3080/3 (zast. pl.) s výmerou 336 m2, KN-C 3080/4 (zast. 
pl.) s výmerou 362 m2, KN-C 3080/5 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/6 (zast. 
pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/7 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/8 (zast. pl.) 
s výmerou 9 m2, KN-C 3080/9 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 3081/1 (záhrada) 
s výmerou 85 m2, KN-C 3081/2 (záhrada) s výmerou 86 m2, KN-C 3082/1 (záhrada) 
s výmerou 55 m2, KN-C 3082/2 (záhrada) s výmerou 73 m2, novovytvorených 
geometrickým plánom č. 13/2018 (vyhotovený 28. 2. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) z pozemkov KN-C 3080 (zast. pl.) s výmerou 968 m2, KN-C 3081(záhrada) 
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s výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, a to nasledovne: 
• pozemok par. č. KN-C 3080/3 do podielového spoluvlastníctva: 

o Róberta Šomšáka, Ul. J.Hanulu 786/36, Sp. N. Ves, v podiele ½, za 6 769,25 €, 
o Ing. Rudolfa Vikiszálya,  Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves a Anny 

Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podiele po ¼, spolu 
za 6 769,25 €, 

• pozemok par. č. KN-C 3080/4 do podielového spoluvlastníctva: 
o Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Sp. Nová Ves) v podiele ½, za 

7 292,63 €, 
o Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. N. Ves a Kataríny Žiškovej, 

Teplička 299, (052 01 Sp. N. Ves), v podiele po ¼, spolu za 7 292,63 €, 
• pozemky par. č. KN-C 3080/6 a KN-C 3081/1 do podielového spoluvlastníctva Ing. 

Rudolfa Vikiszálya, Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, a Anny Vikiszályovej, Ul. 
J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podiele po ½ za celkom 3 795,56 €, 

• pozemky par. č. KN-C 3080/5 a KN-C 3081/2 do výlučného vlastníctva Róberta 
Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, za 3 835,82 €, 

•  pozemky par. č. KN-C 3080/7, KN-C 3080/9 a KN-C 3082/1 do podielového 
spoluvl. Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. N. Ves  a Kataríny Žiškovej , 
Teplička 299, (052 01 Sp. Nová Ves), v podiele po ½, celkom za 3 318,01 €,  

• pozemky par. č. KN-C 3080/8 a KN-C 3082/2 do výlučného vlastníctva Michala 
Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves) za 3 312,45 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
14. Ing. Martin Klein, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves 

Barbora Klorusová, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves 
Žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovom  dome Ul. J. Hanulu č. 34 (súp. č. 1419), k. ú. 

Spišská Nová Ves. Ako oprávnené osoby požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemkov par. č. KN-C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 110 m2, KN-C 3077/10 (zast. pl.) 
s výmerou 250 m2, KN-C 3077/11 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 3077/12 (zast. pl.) 
s výmerou 8 m2, KN-C 3077/13 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 3077/14 (zast. pl.) 
s výmerou 13 m2, KN-C 3079/1 (záhrada) s výmerou 83 m2, KN-C 3079/2 (záhrada) 
s výmerou 82 m2 (čo je celkom 572 m2), geometrickým plánom č. III-01/2018 (vyhotovený 
20. 3. 2018 Ing. Eleonórou Hlaváčkovou, IČO 35320656) novovytvorených z pozemkov KN-
C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 407 m2, KN-C 3079 (záhrada) s výmerou 165 m2, zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Ide o pozemky, na ktorých sa nachádza vyššie citovaná stavba, a zároveň pozemky 
funkčne spojené s citovanou stavbou.  

Celková hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 12/2018 
vyhotoveným dňa 23. 2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 23 028,72 € (v 
návrhu uznesenia s prirátanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva 
nehnuteľností - 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 14,35 € - 
alikvotná časť odmeny za vyhotovenie znaleckého posudku). 
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Pozemok par. č. KN-C 3077/1 je zastavaný stavbou s bytmi vo vlastníctve žiadateľov 

a pozemky par. č. KN-C 3077/10, KN-C 3077/11, KN-C 3077/12, KN-C 3077/13, KN-C 
3077/14, KN-C 3079/1, KN-C 3079/2, sú funkčne spojené s citovanou stavbou, na základe 
čoho sa na ich predaj vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí daná § 9a ods. 8 
písm. a), t. j. ide o prevod vlastníctva pozemkov, ktoré „je obec povinná previesť podľa 
osobitného predpisu (pozn.: tým je zákon o vlastníctve bytov), alebo ktorým sa realizuje 
právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu“ (pozn.: znovu ide o zákon 
o vlastníctve bytov).  

Podľa VZN č. 3/2017 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa cena pozemkov 
určí najmenej vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom. 

 
Návrh na uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Martina Kleina , Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, a 
Barbory Klorusovej , Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta 
nachádzajúcich sa pod stavbou v ich vlastníctve, a pozemkov s touto stavbou funkčne 
spojených, 

2. schvaľuje: 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení  
a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj: 

a) geometrickým plánom č. III-01/2018 (vyhotovený 20. 3. 2018 Ing. Eleonórou 
Hlaváčkovou, IČO 35320656) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3077/1 (zast. 

Ul. J. Hanulu 

Žiadané pozemky 
mesta Sp. Nová Ves 

Bytový dom 
súp. č. 1419 Bytový dom - 

Ul. J. Hanulu č. 34  
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pl.) s výmerou 110 m2, a to z pozemku KN-C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 407 m2 
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva: 

- Ing. Martina Kleina , Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves v podiele ½  za 
celkovú kúpnu cenu 2 222,35 €, 
- Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, v podiele ½, za 
celkovú kúpnu cenu 2 222,35 €, 

b) predaj geometrickým plánom č. III-01/2018 (vyhotovený 20. 3. 2018 Ing. Eleonórou 
Hlaváčkovou, IČO 35320656) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 3077/10 
(zast. pl.) s výmerou 250 m2, KN-C 3077/11 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 
3077/12 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 3077/13 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 
3077/14 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, KN-C 3079/1 (záhrada) s výmerou 83 m2, KN-C 
3079/2 (záhrada) s výmerou 82 m2, z pozemkov KN-C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 407 
m2, KN-C 3079 (záhrada) s výmerou 165 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová 
Ves, a to nasledovne: 

- pozemok par. č. KN-C 3077/10 do podielového spoluvlastníctva: 
o Ing. Martina Kleina, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, 

v podiele ½, za celkovú kúpnu cenu  5 040,54 €, 
o Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, v podiele ½ 

za celkovú kúpnu cenu 5 040,54 €, 
- pozemky par. č. KN-C 3077/11, KN-C 3077/12, KN-C 3079/1 do výlučného 

vlastníctva Ing. Martina Kleina , Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, za 
celkovú kúpnu cenu 4 412,43 €, 

- pozemky par. č. KN-C 3077/13, KN-C 3077/14, KN-C 3079/2 do výlučného 
vlastníctva Barbory Klorusovej , Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, za celkovú 
kúpnu cenu 4 170,86 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
15.  Bytový dom Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Sp. Nová Ves - podiely na pozemku 

Vzhľadom na to, že Ing. Slavomír Kollár s manž. ako bezpodieloví spoluvlastníci bytu č. 
20 v bytovom dome súp. č. 2500 (Trieda 1. mája 53), kat. územie Spišská Nová Ves, nemajú 
usporiadaný vlastnícky vzťah k bytovkou zastavanému pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. 
pl.) výmerou 174 m2, požiadali mesto SNV o odkúpenie prislúchajúceho podielu 
626/10000. 

Následne, na základe výpisov z LV 4990 (vlastníctvo k jednotlivým bytom v bytovom 
dome Trieda 1. mája 53) a LV 6962 (vlastníctvo k pozemku pod bytovým domom) bolo 
zistené, že nie všetci vlastníci bytov majú majetkovoprávne usporiadaný vzťah 
k pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 174 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, 

pod bytovým domom. 
Hodnota celého pozemku určená znaleckým posudkom č. 22/2018, vypracovaným 10. 04. 

2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 4 967,70 €. V prípade 
schválenia predaja pozemku odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako 
cena určená znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou 
prevodu vlastníctva pozemku (31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € 
- správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností),  

Vzhľadom na to, že ide o pozemok pod bytovým domom, na jeho predaj sa vzťahuje 
výnimka podľa zákona o majetku obcí daná § 9a ods. 8 písm. a), t. j. ide o prevod 
vlastníctva pozemkov, ktoré „je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu 
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(pozn.: tým je zákon o vlastníctve bytov), alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný 
prevod podľa osobitného predpisu“ (pozn.: znovu ide o zákon o vlastníctve bytov).  

Podľa VZN č. 3/2017 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa cena pozemkov 
určí najmenej vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom. 

 

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

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 
2500, (Trieda 1. mája 53), zapísaného v LV 4990, kat. územie  Spišská Nová Ves, o 
odkúpenie prislúchajúcich podielov na pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 
174 m2, zapísanom v LV 6962, kat. územie Spišská Nová Ves, 

2.  schvaľuje 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a VZN č. 3/2017 
o prevode vlastníctva bytov a  nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov kúpnu cenu pre predaj pozemku parc. 
č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 174 m2, zapísaného v LV 6962, kat. územie Sp. N. Ves, 
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne: 
a. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Ivana 

Bobulu a manž. Terézie Bobulovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, 
za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom 
vlastníctva tohto pozemku, 

b. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do výlučného vlastníctva Antónie Jetšovej, Trieda 1. 
mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej 
časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

c. spoluvlastnícky podiel 627/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Pavla 
Šmelka a manž. Janky Šmelkovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, 
za kúpnu cenu 311,47 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom 
vlastníctva tohto pozemku, 

d. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Slavomíra Kollára a manž. Kataríny Kollárovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 

Hornád 
Štúrovo nábrežie 

Predmetný 
pozemok 

ZŠ Z. Nejedlého 

Trieda 1. mája J. Wolkera 

Krčméryho ul. 
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Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

e. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Marcela Maláka a manž. Daniely Malákovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská 
Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

 3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2019       Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
16. Ing. Stanislav Gonda, Monika Gondová, Za Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v Novoveskej Hute - par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) 
s výmerou 5 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to o veľkosti ½, 
nachádzajúceho sa medzi stavbou vo vlastníctve žiadateľov a stavbou vo vlastníctve 
Viliama Fabiana s manželkou. 

 
Po posúdení skutkového stavu bolo zistené, že prosté rozdelenie tohto pozemku by 

vecne nebolo správne, nakoľko z tejto strany budovy Fabianovcov chýba tzv „okapový 
chodník“. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o vec, ktorá bola už niekoľkokrát prerokovávaná na 
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva SNV a poslaneckému zboru je dostatočne známa, 
MsÚ zabezpečil vypracovanie príslušného geometrického plánu na rozdelenie parcely. 
Geometrickým plánom č. 23/2018 (vyhotovený 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 
41686187) by sa predmetný pozemok mal rozdeliť na:  

• parcelu KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 (šírka 50 cm) – čo je pozemok tvoriaci 
okapový chodník (doposiaľ z tejto strany budovy chýbal) nachádzajúci sa pod 
presahom strechy  vo vlastníctve rod. Fabianovcov, 

• a parcely KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2 (šírka 20 cm) a KN-C 9098/6 (zast. 
pl.) s výmerou 2 m2 (šírka 26 cm), čo predstavuje reálne a vecne správne rozdelenie. 

Nehnuteľnosti V. Fabiana s manž. 

Nehnuteľnosti  
St. Gondu s manž. 

Žiadaný 
pozemok 

mesta 
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ROZDELENIE ŽIADANÉHO 
POZEMKU PODĽA GP 

V prospech  
V. Fabiana s manž. 

V prospech  
St. Gondu s manž. 

Tzv. okapový chodník 
(k budove V. Fabiana) 

Predmetný pozemok 
KN-C 9098/4 
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Hodnota predmetného (v pôvodnom stave) pozemku bola znaleckým posudkom 
č. 19/2015 (aktualizovaný 12. 1. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves) vypočítaná na 
6,468 €/m2. Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností sú – po 66,00 € - 
správny poplatok za každý vklad do katastra nehnuteľností, 227,00 € za vyhotovenie 
geometrického plánu.  

Predaj pozemku možno riešiť s prihliadnutím na to, že predmetná parcela par. č. KN-
C 9098/4 s výmerou 4 m2 (pôvodný stav) bola dlhodobo užívaná vlastníkmi priľahlých 
predmetných stavieb a mestom nie je reálne využiteľná. 

 
Na základe uvedeného je možné a potrebné o prevode vlastníctva pozemku/kov 

ROZHODNÚŤ DVOMA SAMOSTATNÝMI UZNESENIAMI: 
 

Návrhy na uznesenia: 
 

a) parcely KN-C 9098/5 a KN-C 9098/6:  
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom 
876/3, Spišská Nová Ves, o odkúpenie ½ pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) 
s výmerou 5 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o návrhu na rozčlenenie 
citovanej parcely, 

2. schvaľuje: 
    v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 23/2018 (vyhotovený 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 
novovytvorených parciel č. KN-C 9098/6 (zast. pl.) s výmerou 2 m2  a KN-C 9098/5 (zast. 
pl.) s výmerou 1 m2, a to z pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, 
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves:  

• pozemok par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves 
– Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová Ves, 

• pozemok par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za 
Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves, 

v obidvoch prípadoch za kúpnu cenu po 6,468 €/m2 a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov,  
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok KN-C 
9098/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2: 

- bol dlhodobo užívaný ako pozemok nerozlučne spojený s vlastníctvom budov, 
medzi ktorými sa nachádza,  

- kvôli svojej veľkosti, tvaru a situovaniu mestom nie je využiteľný, a teda je preň 
prebytočný, 

3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi. 

  T: 31. 7. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 
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b) parcela KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 („okapový 
chodník“):   

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom 
876/3, Spišská Nová Ves, o odkúpenie ½ pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) 
s výmerou 5 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o návrhu na rozčlenenie 
citovanej parcely, 

2. schvaľuje: 
    v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov PREDAJ geometrickým plánom č. 
23/2018 (vyhotovený 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorenej 
parcely č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, a to z pozemku par. č. KN-C 9098/4 
(zast. pl.) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – 
Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová Ves, za celkovú 
kúpnu cenu 169,74 €,  
3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2018       Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
17.  Záujmové združenie právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch",  

J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je vlastníkom strelnice (zriadená na základe balistického posudku Ing. Miloša 

Orbana, znalca v odbore strelné zbrane a výbušniny - posudzovanie strelníc, Odborné 
vyjadrenie pod č. 24/2016 z 6. 7. 2016 a Povolenia príslušného policajného útvaru, ktorý 
Rozhodnutím zo dňa 18. 10. 2016 Č.p.: ORPZ-SN-OPP1-28-001/2016-EZ povolil 
prevádzkovanie strelnice v zmysle § 49, odst. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach 
a strelive), umiestnenej na prenajatej časti pozemku mesta Spišská Nová Ves parc. č. KN-
E 5346, zapísanom LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves (Nájomná zmluva č. 690/2016 z. 26. 8. 
2016). Na predmetnom pozemku sa t. č. nenachádzajú žiadne stavby a/alebo zariadenia, 
ktorých umiestnenie by podliehalo konaniu podľa Stavebného zákona. 

Prevádzka strelnice je - podľa žiadateľa - od jej založenia vysoko perspektívna, v 
hodnotenom období bola využívaná členmi športových klubov na tréning i usporiadavanie 
súťaží, verejnosťou, ozbrojenými zložkami i školami mesta na branné cvičenia, s čím súvisí 
potreba realizácie stavebných úprav vo forme budovania ochranných balistických a 
akustických zábran. 

Vzhľadom na skutočnosť, že na prenajatom pozemku takýto rozsah stavebných prác nie 
je možný, žiadateľ požiadal o odkúpenie užívanej parcely, rozšírenej o dopadovú plochu. 
Na tento účel dal vypracovať geometrický plán č. 18/2018 (vyhotovený 15. 2. 2018 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187), ktorým sa od pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP) 
s výmerou 9 7726 m2 a KN-E 7806/1 (lesný pozemok) s výmerou 15 7477 m2, zapísaných 
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, odčlenili záujmové pozemky par. č. KN-C 9597/2 (TTP) 
s výmerou 3726 m2 a KN-C 9597/3 (TTP) s výmerou 6415 m2. 

Žiadané pozemky boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 9/2018, vyhotoveného 20. 2. 
2018 Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, Spišská Belá, na celkovú sumu 1 370,00 €. 
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K danej sume sú v návrhu uznesenia pripočítané náklady mesta súvisiace s realizáciou 
prevodu vlastníctva predmetných nehnuteľností (náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku – 129,50 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €).  
 
 

 
 

 

Žiadané 
pozemky 

Pozemky 
mesta 

Žiadané 
pozemky 
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Zároveň bola mestu doručená žiadosť o 20–ročnú výpožičku časti pozemku mesta 

Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9654/1 (lesný pozemok), zapísaného v LV 1, a častí 
pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP), KN-E 7806/3 (lesný pozemok), KN-E 7806/1 (lesný 
pozemok), KN-E 5344/3 (orná pôda), KN-E 7806/4 (lesný pozemok), KN-E 55100/1 (TTP), 
KN-E 5311 (orná pôda), KN-E 5302 (TTP), KN-E 5268 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, 
všetky k. ú. Spišská Nová Ves, vo vyčíslenom rozsahu 20 568 m2, vymedzenom doloženou 
výkresovou dokumentáciou, na ktorých združenie má v pláne svojpomocne zriadiť  
rekreačný bežecký okruh v dĺžke 4,4 km (v grafike vyznačený modrou farbou) a 
náročnejší biatlonový celoročný okruh v dĺžke 2,5 km s „trestným kolom“ dĺžky 150 m 
(v grafike vyznačený čiernou farbou). Trasy navrhol kvalifikovaný kartograf máp 
orientačných športov Ing. Mgr. Róbert Miček, predseda klubu orientačného behu KOB 
Čingov. 

Žiadateľ sa o citované pozemky uchádza (odkúpenie a výpožičku na situovanie 
bežeckých tratí) s tým, že ide o zámer aktivít v spoločenskom záujme vytváraním 
podmienok pre športovanie.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:   

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný 
areál Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie 
a výpožičku pozemkov v lokalite Schulerloch, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER:   
 a.) predaja pozemkov, a to geometrickým plánom č. 18/2018 (vyhotovený 15. 2. 2018 
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených parciel č. KN-C 9597/2 
(TTP) s výmerou 3726 m2 (diel 1, 3) a KN-C 9597/3 (TTP) s výmerou 6415 m2 (diel 2, 
4) z pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP) s výmerou 97726 m2 a KN-E 7806/1 (lesný 
pozemok) s výmerou 157477 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do 
výlučného vlastníctva Záujmového združenia právnických osôb „Multifunk čný 

Pozemky 
mesta 

Ferčekovce 

Schulerloch 

Rittenberg 

Zahradkárska 
osada 

Situovanie 
predmetných 

parciel 
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areál Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Sp. N. Ves, za celkovú kúp. cenu určenú 
vo výške 1 565,50 €,  

b.) výpožičky na 20 rokov - časť pozemku mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 
9654/1 (lesný pozemok), zapísaný v LV 1, a pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP), KN-
E 7806/3 (lesný pozemok), KN-E 7806/1 (lesný pozemok), KN-E 5344/3 (orná pôda), 
KN-E 7806/4 (lesný pozemok), KN-E 55100/1 (TTP), KN-E 5311 (orná pôda), KN-E 
5302 (TTP), KN-E 5268 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, všetky k. ú. Spišská 
Nová Ves, v celkovom rozsahu 20 568 m2, vymedzenom doloženou výkresovou 
dokumentáciou, za účelom zriadenia  rekreačného bežeckého okruhu v dĺžke 4,4 km 
a celoročného biatlonového okruhu v dĺžke 2,5 km s „trestným kolom“ dĺžky 150 
m, v prospech Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál 
Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, pri čom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o zámer aktivít v spoločenskom 
záujme vytváraním podmienok pre športovanie so zapojením mládeže, vytváraním 
podmienok pre povinné cvičné streľby ozbrojených zborov i poskytovaním 
priestoru pre školské aktivity smerujúce k rozvoju osobnosti mladých ľudí, 

3. ukladá: 
a)zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja a výpožičky nehnuteľností podľa tohto 

uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja a výpožičky nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku  
 

 
* * * * * 
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18. Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ požiadal Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 9700/8 

(TTP) s výmerou 669 m2,  KN-C 9700/9 (TTP) s výmerou 185 m2 a KN-C 9711/3 (TTP) 
s výmerou 98 m2 (celkom 952 m2), ktoré boli geometrickým plánom č. 250/2017 
(vyhotovený 21. 11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorené 
z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP) s výmerou 25726 m2, KN-C 9700/6 (TTP) 
s výmerou 200 m2, zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 7802/1 (lesný pozemok) 
s výmerou 21039 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Žiadané pozemky tvoria areál využívaný na jeho športovú činnosť, pričom jeho časť 
má žiadateľ vo svojom vlastníctve (stavba – chata súp. č. 6887, pozemky par. č. KN-C 9700/3 
a KN-C 9700/7). 

Po odkúpení predmetných pozemkov je plánované na nich vybudovanie menších 
športovo-rekr. plôch a zariadení (ihrisko, altán, miniposilňovňa, lezecká stena a pod.). 

Celková kúpna cena je navrhnutá na základe hodnoty určenej  znaleckým posudkom 
č. 5/2018 vyhotoveným 14. 2. 2018 Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, Spišská Belá. 
Celkom ide o 5 056,87 €, čo je znalecká hodnota s pripočítanými nákladmi spojenými 
s prevodom vlastníctva pozemkov (náklady na vypracovanie znaleckého posudku – 229,50 €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €). 

V danom prípade ide o nehnuteľnosti uvažované na športovú činnosť realizovanú 
žiadateľom s vybudovaním športovo-rekreačných zariadení, ktoré majú plniť 
doplnkovú funkciu k jestvujúcemu rekreačnému zariadeniu žiadateľa, čo možno 
považovať za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
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Žiadané pozemky (parcely s červenými číslami) 

Pozemky 
mesta 

Pozemky  
vo vlastníctve žiadateľa 

KN-C 9700/9 
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Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:   
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov v lokalite Rittenberg, 

KN-C 9700/8 

KN-C 9711/3 

KN-C 9700/8 
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2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  pozemkov 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
a to pozemkov par. č. KN-C 9700/8 (TTP) s výmerou 669 m2,  KN-C 9700/9 (TTP) 
s výmerou 185 m2 a KN-C 9711/3 (TTP) s výmerou 98 m2 (diel 1), ktoré sú 
novovytvorené geometrickým plánom č. 250/2017 (vyhotoveným Ing. Pavlom 
Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP) s výmerou 25726 
m2, KN-C 9700/6 (TTP) s výmerou 200 m2, zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-
E 7802/1 (lesný pozemok) s výmerou 21039 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská 
Nová Ves, do výlučného vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, 
Tur čianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5056,87 €, pri čom 
za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa považuje realizáciu športových činností 
žiadateľom s vybudovaním športovo-rekreačných zariadení tvoriacich doplnkovú 
funkciu zariadení vo vlastníctve žiadateľa a predmetné pozemky sú pozemkami 
bezprostredne priľahlými k nehnuteľnostiam žiadateľa,  

3. ukladá: 
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia 
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 7. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 

V rámci rokovania MsZ konaného dňa 15. 12. 2016 bolo prijaté uznesenie č. 271/2016, 
ktorým bolo pre potreby vydania stavebných povolení stavieb: 
„INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Dunajská“ a „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová 
Ves_Hurbanova“ schválené usporiadanie vlastníckych vzťahov formou uzatvorenia 
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom nájmu (okrem iného) je časť pozemku par. č. KN-E 
52515/1 (zast. pl.), a to v rozsahu 2 m2, určený na výstavbu vonkajšieho 
telekomunikačného zariadenia – MSAN-u, v rámci stavby: „INS_FTTC/B_SN_Spišská 
Nová Ves_Hurbanova“. 
 Na základe toho žiadateľ/nájomca na Hurbanovej ulici vybudoval predmetné 
zariadenie, no po ich vybudovaní a  sprevádzkovaní registruje jeho poškodzovanie. Preto 
spoločnosť Slovak Telekom, a. s.,  žiada o rozšírenie predmetu nájmu, aby svoje 
novovybudované technologické zariadenie mohla chrániť oplotením.  
 V súvislosti s uvedeným navrhujeme rozšíriť pôvodný obsah citovaného 
uznesenia, a to v ods. 4. písm. a)  z terajších 2 m2 na 9 m2 (3 m x 3 m), a to pre účely 
vybudovania oplotenia. 

Vzhľadom na to, že spoločnosť potrebuje chrániť svoj majetok prevádzkovaný vo 
verejnom záujme, pričom ten je umiestnený na pozemku mesta, mesto, ako vlastník 
predmetného pozemku môže na túto skutočnosť brať zreteľ a žiadosti vyhovieť podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti o rozšírenie predmetu časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
271/2016 zo 15. 12. 2016,  
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2. súhlasí  
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely žiadateľa, 

3. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZVÄ ČŠENIA VÝMERY  
NÁJMU  pozemku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení,  zmenou ods. 4. písm. a) uznesenia č. 271/2016 z 15. 12. 2016, a to 
z 2 m2 na 9 m2, pri čom potrebu chrániť majetok žiadateľa prevádzkovaný vo 
verejnom záujme s tým, že predmetné zariadenie je umiestnené na pozemku 
mesta, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, 

4.  ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti podľa tohto 

uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne žiadosť o zmenu výmery nájmu nehnuteľnosti predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 7. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
 

 
* * * * * 

 
20. Juraj Harenčár, Moravská 7, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ oslovil mesto Spišská Nová Ves so žiadosťou o odkúpenie pozemku par. č. KN-
C-443 (zast. pl.) s výmerou 465 m2, zapísaného v LV  1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
nachádzajúceho sa na Železničnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Žiadateľ má záujem pozemok 
využiť na stavebné účely. Je potrebné zároveň poznamenať, že prostriedkom parcely 
vedie plynové potrubie, preto tento pozemok doposiaľ ostal nevyužitý. 

Oddelenie územ. plánovania nemá pripomienky k predaju predmetného pozemku.  

Letecká ulica 

Hurbanova ul. 

K STOVE 

Predmetné zariadenie 
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Vzhľadom na to, že na žiadateľa sa pre tento prípad nevzťahujú žiadne práva 
prednostného prevodu vlastníctva, pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí 
v platnom znení možno predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a. 
zákona o majetku obcí v platnom znení) záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. 

Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
pozemku bola stanovená vo výške jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemku. 
Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 9/2018, vypracovaným  dňa 
17. 2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 15 931,00 €. 

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie znaleckého 
posudku 38,92 €, zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v regionálnom periodiku 24,00 €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme min. kúpnu cenu 
16 059,92 €. 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Juraja Harenčára, Moravská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku 
par. č. KN-C 443 (zast. pl.) s výmerou 465 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, 

2. schvaľuje:  
podľa § 9 ods. (2) písm. a) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj 
pozemku par. č. KN-C 443 (zast. pl.) s výmerou 465 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. 
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 16 059,92 €, záujemcovi, ktorý podá 
súťažný návrh s najvyššou kúpnou cenou, 

3. ukladá 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj predmetného pozemku podľa tohto 

uznesenia. 
T: 30. 9. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

 

 
 

Pozemok mesta 
par. č. KN-C 443 

Železničná ulica 

Mudroňova ulica 

sídlisko Východ 

Nový cintorín 

Železničná trať 

Smer pohľadu 
na snímke 
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* * * * * 

 
21. Ladislav Perun, Jilemnického 1/4, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ ako vlastník bytu v bytovom dome súp. č. 2353, má záujem na pozemku 
susediacom s daným bytovým domom dodávateľským spôsobom zrealizovať výstavbu 5 ks 
montovaných plechových garáží v radovej výstavbe. 

Vzhľadom na to, že podľa predloženej dokumentácie predmetné stavebné objekty by sa 
mali nachádzať na pozemku mesta Spišská Nová Ves a k vydaniu stavebného povolenia pre 
ich realizáciu (v zmysle Stavebného zákona v platnom znení) investor musí mať k pozemku 
uzavretý zmluvný vzťah, žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o usporiadanie 
majetkovoprávneho vzťahu formou uzatvorenia kúpnej zmluvy na časť pozemku par. č. 
KN-C 5821/3 (zast. pl.) s výmerou 217 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v plánovanom rozsahu 104 m2. 

 

Predmetný 
pozemok 

Vizualizácia 
uvažovaných garáží 
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Žiadateľ predmetnú žiadosť už raz podal 5. 6. 2017, pričom po jej prerokovaní 
v rámci oddelení MsÚ bola táto žiadosť zamietnutá s odôvodnením, že predmetný 
pozemok nie je určený na predaj, nakoľko na voľnej (žiadanej) ploche má byť 
dobudované parkovisko. Tento zámer je podporený aj skúsenosťami MsÚ súvisiacimi 
s vybudovanými garážami v meste, a to, že garáže veľmi často bývajú využité obvykle 

Predmetný 
pozemok 
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ako sklady, dielne, opravovne, pálenice liehu, atď, atď., a vozidlá, ktoré by mali byť 
odstavované v predmetných garážach, naďalej zaberajú miesta verejných parkovísk (v 
tom lepšom prípade).    

Následne, po doručení zamietavého stanoviska, mestu doručil petíciu (24 
podpisov): „Návrh na riešenie nedostatku parkovacích miest a garáží na sídlisku Mier“, 
na ktorú mu bola zaslaná odpoveď s nasledujúcim záverom: 

„Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku prerokovalo požiadavku 
občanov, vlastníkov bytov SVB Borovica na Jilemnického 1 v Spišskej Novej Vsi 
podporujúcich váš záujem o odkúpenie časti parcely C KN 5821/3 v k. ú. Spišská Nová 
Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, za účelom výstavby 5 ks 
montovaných garáží, s vedúcimi oddelení výstavby a dopravy, správy majetku 
a komunálneho servisu. Zároveň požiadalo o opätovné prerokovanie zaslanej petície na 
zasadnutí mestského výboru č. 4 Mier dňa 9. 10. 2017.   

Na základe vyjadrení vedúcich oddelení MsÚ Spišská Nová Ves príslušných vo veci 
riešenia predmetnej petície a predsedu MsV č. 4 Mier sa záverom konštatuje, že časť 
parcely C KN 5821/3, o ktorú je záujem, by mala byť v budúcnosti prednostne využitá 
na rozšírenie parkovacích plôch formou verejného parkoviska.“  

  Na základe uvedených skutočností odporúčame: 
- uprednostniť verejný záujem pred záujmom jednotlivcov, 
- pozemok využiť na prezentovaný zámer, teda na dostavbu 

verejného parkoviska, 
- a teda tejto žiadosti nevyhovieť. 

 
 
Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie  

žiadosť Ladislava Peruna, Jilemnického 1/4, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti 
pozemku vo vlastníctve mesta, za účelom zrealizovania výstavby 5 ks montovaných 
plechových garáží, 

Sídlisko 
Mier 

Jilimnického 
ulica 

Štúrovo nábrežie 

Hornád 

Pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Žiadaná časť 
pozemku 
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2. neschvaľuje 
predaj žiadanej časti pozemku par. č. KN-C 5821/3 (zast. pl.), 

3. ukladá  
písomne informovať žiadateľa o prijatom uznesení MsZ SNV. 
T: 30. 6. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

22. Ing. Jozef Chovanec, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je stavebníkom a investorom stavby v Priemyselnom parku: “Plynofikácia 

prevádzkovej budovy, Drevárska 2, Spišská Nová Ves“ (ďalej len „predmetná stavba“). 
Jedná sa o uloženie plynového vedenia k prevádzkovej budove so súpisným číslom 1611 
v jeho vlastníctve, čím vyrieši jej vykurovanie a ohrev úžitkovej vody.  

Predmetná stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. 20-3439-
3/2017-ZK z 30. 11. 2017.   

Nakoľko časť predmetnej stavby sa nachádza v pozemku parc. č. KN-C 3275/36 (zast. 
pl.), zapísanom v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves (v rozsahu 26 m2), žiadateľ doručil 
Mestu Spišská Nová Ves, ako vlastníkovi zaťaženej nehnuteľnosti (pozemku), žiadosť 
o zriadenie vecného bremena, pričom presné znenie obsahu vecného bremena je citované 
v návrhu uznesenia. 

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 8/2018, vyhotoveným 
26. 01. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, Ul. J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 41 686 187.  

Vlastník pozemku (mesto SNV) má nárok na jednorazovú finančnú náhradu za 
obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti, obvykle vo výške určenej znaleckým 
posudkom.   

Hodnota jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom č. 15/2018 zo dňa 
09. 03. 2018, vyhotoveným Ing. Janom Baculákom, Spišská Nová Ves, na 129,01 €. 
Jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti, ako aj 
náklady súvisiace so zriadením vecného bremena ( 66,00 € - správny poplatok za vklad od 
katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) bude znášať 
investor predmetnej stavby, ktorým v danom prípade je Ing. Jozef Chovanec, Muráňska 56, 
052 01 Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ing. Jozefa Chovanca, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, ako 
stavebníka a investora stavby: “Plynofikácia prevádzkovej budovy, Drevárska 2, Spišská 
Nová Ves“, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
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) parc. č. KN-C 3275/36, zapísanej v LV 
1, kat. územie Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť:  

- uloženie stavby: “Plynofikácia prevádzkovej budovy, Drevárska 2, Spišská Nová Ves“ v 
rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 8/2018 (vyhotovený 26. 01. 2018 Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187),   

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy plynového vedenia v pozemku parc. č. KN-C 
3275/36, 
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- vstup na pozemok parc. č. KN-C 3275/36 v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 
povolenej činnosti súvisiacej s uloženým plynovým vedením“, 

za jednorazovú odplatu 226,89 €,  
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia a vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

T: 30. 9. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
 

 

 

Umiestnenie a rozsah 
plynovej prípojky 

Umiestnenie 
plynovej prípojky 

Priemyselný park – Drevárska č. 2 

OC Madaras 

Mlynská ul. 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 
o zriadenie vecného 

bremena 

Pozemok vo 
vlastníctve mesta 

Podľa geometrického plánu č. 8/2018 
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* * * * * 

 
 
23. SANEX, s. r. o., Tepličská cesta 7, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ v r. 2014 uzavrel s mestom SNV nájomnú zmluvu č. 888/2014 na výstavbu 
plynovej prípojky  pre rekonštruovaný dom Sadová č. 3 s výmerou záberu pozemku  200 m2. 
Stavba bola realizovaná podľa PD „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod 
pre polyfunkčný objekt, Spišská Nová Ves, Sadová č. 3“.V súčasnosti je skolaudovaná 
a v prevádzke, a tak požiadal o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na 
uloženie, prevádzku a údržbu podzemného plynového vedenia a jeho príslušenstva do 
pozemkov mesta. 

Situovanie a rozsah vecného bremena sú dané geometrickým plánom č. 6/2018 
vyhotoveným 23. 1. 2018 geodetom Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37181726. Týmto 
GP je rozsah bremena vyčíslený na 194 m2. Vecné bremeno sa týka pozemkov - par. č. KN-C 
4649 (ost. pl.), KN-C 4672 (zast. pl.), KN-C 4670 (zast. pl.), KN-C 4668/1 (ost. pl.), KN-C 
4663 (záhrada),  zapísaných v LV č. 1, katastrálne územie Spišská Nová Ves. 

Vlastník pozemku (mesto) je oprávnený za zriadenie vecného bremena požadovať 
jednorazovú odplatu.  

Hodnota jednorazovej odplaty bola vypočítaná znaleckým posudkom č. 14/2018 zo 
dňa 8. 3. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, a to 805,04 €. 
K danej sume sú v návrhu uznesenia pripočítané náklady mesta spojené so zriadením 
vecného bremena (náklady na vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €). 

 

Situovanie 
bremena 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti SANEX, s. r. o., Tepličská cesta 7, Spišská Nová Ves, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 

Bytový dom 
Sadová 3 

Pozemky 
Mesta Spišská Nová Ves 

Pozemky priľahlé 
k bytovému domu 

Sadová 3 

Situovanie vecného bremena  

OC Madaras 

Madaras park 

Hornád 

Tepličská  
cesta 

Sadová 1 
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2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zriadenie vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:  

„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo 
spoluvlastníka pozemkov  par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 4670, KN-
C 4668/1, KN-C 4663,  zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, natrvalo 
(t. j. bez časového obmedzenia) strpieť: 
- právo umiestnenia stavby „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací 

plynovod pre polyfunkčný objekt, Spišská Nová Ves, Sadová č. 3“ na 
zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
6/2018 (vyhotoveným 23. 1. 2018 Ing. Ma. Mackovjakom, IČO 37181726), 

- vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na 
zaťažené pozemky, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za 
účelom prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskej stavby vrátane 
ochrany a údržby ochranných pásiem plynárenských zariadení, 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 
z vecného bremena podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov“, 

za jednorazovú odplatu 902,92 €, 
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2018        Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
24. Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 38-26 SPIŠ, Banícka 28, Spišská 

Nová Ves 
ZO Spiš požiadala o zriadenie vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu 

podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemku mesta. Ide o elektrickú 
prípojku pre záhradkársku osadu SPIŠ, uloženú do pozemku mesta v rámci stavby 
„Spišská Nová Ves ZO SPIŠ – úprava NN siete a NN rozvody pre záhradkársku osadu“, 
na realizáciu ktorej má žiadateľ s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 
999/2014 z 2. 10. 2014 v znení dodatku č. 1 z 23. 10. 2015 a dodatku č. 2 z 20. 12. 2017. 

Umiestnenie elektrickej prípojky sa týka pozemku par. č. KN-E 55366/101 (orná pôda) 
s výmerou 293 m2,  zapísanom v LV 4342, katastrálne územie Sp. Nová Ves. 

Pre uvedený zámer bol spol. GEOTATRY, Ing. Kristián Slimák, IČO 41011902, 
zhotovený geometrický plán č. 41011902-15/2017 z 13. 10. 2017, ktorým je určený rozsah 
vecného  bremena vo výmere 62 m2. 

Za zriadenie vecného bremena má vlastník pozemku nárok na jednorazovú odplatu za 
obmedzenie nakladania s pozemkom. Pre daný prípad je výška jednorazovej odplaty 
stanovená znaleckým posudkom č. 10/2018 zo dňa 21. 2. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom 
Baculákom, Spišská Nová Ves, vo výške 160,38 €. K danej sume sú v návrhu uznesenia 
pripočítané náklady mesta spojené so zriadením vecného bremena (náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 
66,00 €). 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia 38-26 SPIŠ, 
Banícka 28, Spišská Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta 
Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Sp. Nová Ves, 
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2. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 4342 - časť “C - Ťarchy“ 
v znení:  

„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo 
spoluvlastníka pozemku  par. č. KN-E 55366/101, zapísaného v LV 4342, k. 
ú. Spišská Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť:  
- právo umiestnenia stavby „Spišská Nová Ves ZO SPIŠ – úprava NN siete 

a NN rozvody pre záhradkársku osadu“ na zaťaženom pozemku v 
rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 41011902-15/2017 
(vyhotoveným 13. 10. spol. GEOTATRY, Ing. Kristián Slimák, IČO 
41011902), 

- vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na 
zaťažený pozemok, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za 
účelom prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskej stavby vrátane 
ochrany a údržby ochranných pásiem elektrických zariadení, 

- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny stavby „Spišská Nová 
Ves ZO SPIŠ – úprava NN siete a NN rozvody pre záhradkársku osadu“, 
v zaťaženom pozemku.“ 

za jednorazovú odplatu 258,26 €, 
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 9. 2018       Z: ved. odd. správy majetku mesta 

 

 
* * * * * 

 
25. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 
     (v zastúpení spol. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice) 

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia 
a jeho príslušenstva do pozemkov mesta Spišská Nová Ves.  

Rozsah vecného bremena práva 
uloženia elektrickej prípojky ZO SPIŠ 

Pozemok 
mesta Spišská Nová Ves 

Sídlisko Tarča 

Domov dôchodcov 
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Ide o podzemné elektrické vedenia pre pripravované stavby:  
a) „Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ , 
b) „Novoveská Huta – úprava vedení V439 a V214“. 

Predmetné stavby budú umiestnené v častiach nehnuteľností – v  pozemkoch: 
a) par. č. KN-C 275/1 (ost. pl.) s výmerou 2965 m2, KN-C 220/1 (zast. pl.) s výmerou 

1128 m2, KN-C 1077/7 (zast. pl.) s výmerou 2252 m2, KN-C 325/7 (zast. pl.) 
s výmerou 152 m2, KN-C 325/1 (zast. pl.) s výmerou 6529 m2 a KN-C 325/6 (zast. 
pl.) s výmerou 941 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa 
predloženej projektovej dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný rozsah 
vecného bremena 276 m2. 

b) par. č. KN-C 9889/1 (lesný pozemok) s výmerou 84132 m2, KN-C 9889/7 (zast. 
pl.) s výmerou 67 m2, KN-C 8861/1 (zast. pl.) s výmerou 6977 m2, KN-C 9854 
(lesný pozemok) s výmerou 35882 m2, KN-C 9855 (lesný pozemok) s výmerou 
6370 m2, zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 56145/1 (zast. pl.) s výmerou 1118 
m2, KN-E 56066 (zast. pl.) s výmerou 1525 m2, KN-E 56037 (zast. pl.) s výmerou 
1112 m2, KN-E 55961 (zast. pl.) s výmerou 4812 m2 a KN-E 56007/1 (TTP) 
s výmerou 4482 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa 
predloženej projektovej dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný rozsah 
vecného bremena 1028 m2.  

Rozsah vecných bremien bude spresnený porealizačným zameraním stavieb.  
 
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 žiadateľa (ako „oprávnený z vecného bremena“). Výška jednorazových 
finančných odplát bude stanovená znaleckými posudkami vyhotovenými po doručení 
geometrických plánov na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavieb. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľa. 
 
a) 

 

Slovenská ul.  

Existujúca 
trafostanica 

Pozemky mesta  Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

Starý cintorín 

Bod napojenia 
na existujúce 

vedenie  
Levočská 
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b) 

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

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení 
spol. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice, o uzavretie zmlúv o uzavretí 
budúcich zmlúv na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov: 
a) uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na 

základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. 
KN-C 275/1 (ost. pl.) s výmerou 2965 m2, KN-C 220/1 (zast. pl.) s výmerou 1128 m2, 
KN-C 1077/7 (zast. pl.) s výmerou 2252 m2, KN-C 325/7 (zast. pl.) s výmerou 152 
m2, KN-C 325/1 (zast. pl.) s výmerou 6529 m2 a KN-C 325/6 (zast. pl.) s výmerou 
941 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD 
stavby: „Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ ,  

b) uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na 
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. 
KN-C 9889/1 (lesný pozemok) s výmerou 84132 m2, KN-C 9889/7 (zast. pl.) 
s výmerou 67 m2, KN-C 8861/1 (zast. pl.) s výmerou 6977 m2, KN-C 9854 (lesný 
pozemok) s výmerou 35882 m2, KN-C 9855 (lesný pozemok) s výmerou 6370 m2, 
zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 56145/1 (zast. pl.) s výmerou 1118 m2, KN-E 
56066 (zast. pl.) s výmerou 1525 m2, KN-E 56037 (zast. pl.) s výmerou 1112 m2, 
KN-E 55961 (zast. pl.) s výmerou 4812 m2 a KN-E 56007/1 (TTP) s výmerou 4482 

Pozemky mesta  

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

Novoveská Huta Rybničná ul. 

Horská ul. 

Tichá ul. 
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m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  
projektovej dokumentácii stavby: „Novoveská Huta – úprava vedení V439 a V214“,  

v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 
Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckými posudkami 
vyhotovenými po doručení „geometrických plánov na vymedzenie rozsahu vecného 
bremena“ po ukončení stavieb, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv na zriadenie vecného bremena 
podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
26. KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ v rámci prípravy stavby: „Rozšírenie Fándlyho ulice, Spišská Nová Ves“ 
(výstavba 9 rodinných domov v areáli bývalej materskej školy Železnorudných baní) 
plánuje umiestnenie „oblasti odpadového hospodárstva“  (úložisko zberných nádob na 
separovaný zber odpadu) na pozemok mesta SNV - v priestore pred oplotením citovaného 
areálu. Ide o pozmenenú (zredukovanú) žiadosť, ktorá už raz bola predmetom rokovanie 
MsZ so zamietavým uznesením.  

Vzhľadom na to, že podľa projektovej dokumentácie predmetný stavebný objekt by sa mal 
nachádzať na pozemku mesta Spišská Nová Ves a k vydaniu stavebného povolenia pre jeho 
realizáciu (v zmysle Stavebného zákona v platnom znení) investor musí mať k pozemku 
uzavretý zmluvný vzťah s vlastníkom, spoločnosť KOVOZBER, s. r. o., oslovila mesto 
so žiadosťou o usporiadanie majetkovoprávneho vzťahu formou UZATVORENIA 
NNNÁÁÁJJJOOOMMM NNNEEEJJJ ZMLUVY,  ktorej predmetom bude časť pozemku par. č. KN-E 72748/3 
(zast. pl.), zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahom 53 m2, na 
ktorom bude vybudovaná oblasť odpadového hospodárstva (úložisko zberných nádob na 
separovaný zber odpadu), pričom podľa zámeru stavebníka táto stavba bude po jej 
kolaudácii odovzdaná do majetku mesta Spišská Nová Ves. 

V danom prípade teda možno uzatvoriť nájomnú zmluvu s cenou nájmu určenou 
v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves 
v platnom znení, a to min. 3,50 €/m2/rok. 
 

 
  

Predmetná časť pozemku 
 pre uvažované umiestnenie 

zberných nádob na zber odpadu 
Vstup/vjazd 

do areálu 

ŽIADOSŤ ZRUŠENÁ 
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Žiadateľ nemá „zo zákona“ prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy, avšak 
v tomto prípade sa jedná o pozemok plánovaný pre stavebný objekt podmieňujúci 
realizáciu hore uvedeného investičného zámeru, čo možno považovať za skutočnosť 
hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Sp. 
N. Ves, o nájom časti pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast. pl.), zapísanom v LV 
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, pre účel vybudovania stavebného objektu, 
podmieňujúceho realizáciu stavby „Rozšírenie Fándlyho ulice, Spišská Nová 
Ves“ 

2. súhlasí 
s využitím žiadanej časti pozemku na stavebné účely, 

3. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER NÁJMU  pozemku 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
a to časť pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 53 m2, na ktorom má byť vybudovaná 
„oblasť odpadového hospodárstva“ (úložisko zberných nádob na separovaný zber 
odpadu), s cenou nájmu určenou v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného 
majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení (3,50 €/m2/rok), pri čom za 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa považuje potrebu vybudovania stavebného 
objektu podmieňujúceho výstavbu rodinných domov v rámci stavby „Rozšírenie 
Fándlyho ulice, Spišská Nová Ves, 

Pozemok 
Mesta Spišská Nová Ves 
 

Areál vo vlastníctve 
žiadateľa 

Ul. J. Fándlyho 

Letecká ulica 

Žiadaná časť pozemku 
(zberné nádoby na 

separovaný zber odpadu) 

smer pohľadu 
na snímke 
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4. ukladá 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia 

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

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 7. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

26. Katarína  Varšová, Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, Anna Holečková, 
Teplička 105, 052 01 Spišská Nová Ves, Mária Majerníková, Závadská 7623/5, 
Bratislava 35 - Rača – návrh na zámenu mestských pozemkov v súvislosti s reálnym 
rozdelením nehnuteľností – pozemkov - v lokalite ZOO.  

Uznesením mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 416/2017 zo 14. 12. 2017 
(predložený materiál: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/
predkladane_materialy/2017/14_12_2017/OK_Nehnutelnosti_14_12_2017_web.pdf - str. 
30 až 34) bola schválená alternatíva zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v oblasti ZOO 
(väčšinou priamo v oplotenom areáli ZOO) medzi navrhovateľkami a mestom Spišská 
Nová Ves. Na základe toho dali vypracovať geometrický plán č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1. 
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), ktorý je podmieňujúcim dokumentom pre 
usporiadanie vlastníckych pomerov tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia k danej 
žiadosti (každý zo zúčastnených subjektov bode vlastniť pozemky bez spoluvlastníctva). 
Výmera zamieňaných nehnuteľností je rovnaká, a to 750 m2. 
 

 
Pozemky navrhovateliek ponúkané na zámenu boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 

23/2018  vypracovaným  11. 4. 2018 Ing. J. Baculákom, Sp. N. Ves, na sumu 16 132,50 €.   
Pozemky mesta Spišská Nová Ves: 

MESTO 
Varšová 

Holečková 

Holečková 

Majerníková 
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- nachádzajúce sa v areáli ZOO žiadané na zámenu boli ohodnotené znaleckým 
posudkom č. 23/2018 z 11. 4. 2018 vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová 
Ves, na sumu 11 679,93 €, 

- pozemok nachádzajúci sa vo dvore rodinného domu p. Holečkovej žiadaný na 
zámenu, je ohodnotený znaleckým posudkom č. 21/2018 z 9. 4. 2018, vypracovaným Ing. 
Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, na sumu 5 715,27 €.  

Finančný rozdiel 1 262,70 € v prospech mesta Spišská Nová Ves bude tvoriť finančné 
zmluvné vyrovnanie s Annou Holečkovou, nakoľko zámenou získa pozemok mesta vyššej  
hodnoty (iba v jej prípade dôjde k zámene pozemkov rôznych hodnôt).  

Náklady spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností budú zúčastnené strany znášať 
v objemoch daných podielmi výmer pozemkov na zrealizovanej zámene.  

Zámenu pozemkov možno riešiť s prihliadnutím na to, že realizáciou predmetného 
návrhu dôjde k sceleniu pozemkov, a tým aj k zjednodušeniu prípadného budúceho 
majetkovoprávneho vysporiadania územia tvoriaceho areál ZOO Spišská Nová Ves, 
ktorého vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Katarínou Varšovou, Annou 
Holečkovou,  Máriou Majerníkovou a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská 
Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prít. poslancov ZÁMER ZÁMENY  pozemkov, a to: 

a) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 
23. 1. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) zameraných z pozemkov par. 
č. KN-E 55549/1 (orná pôda) s výmerou 2756 m2, KN-E 55549/202 (orná pôda) 
s výmerou 1160 m2, zapísaných v LV 9236, k. ú. Spišská Nová Ves, celková 
zamieňajúca výmera z LV č. 9236 je 750 m2 v prospech - Mesto Spišská Nová 
Ves, ktorá zahŕňa:  
- parc. č. KN-C 3688/32 (TTP) s výmerou 28 m2 – (diel 3 o výmere 9 m2  a diel 

4 o výmere 19 m2),  
- parc. č. KN-C 3688/36 (TTP) s výmerou 685 m2 – predmetom zámeny sú 

diel 5 a diel 15 pozemku parc. č. KN-C 3688/36 (TTP) - spolu výmerou 585 
m2 (diel 5 o výmere 112 m2, diel 15 o výmere 473 m2),   

- parc. č. KN-C 9134/2 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 (diel 9 o výmere 8 m2), 
- parc. č. KN-C 3688/33 (TTP) s výmerou 20 m2 (diel 12 o výmere 20 m2), 
- parc. č. KN-C 3688/34 (TTP) s výmerou 72 m2 (diel 13 o výmere 72 m2 ), 
- parc. č. KN-C 3688/35 (TTP) s výmerou 37 m2 (diel 14 o výmere 37 m2 ) 

z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania, 
b) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 

23. 1. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera 
z LV č. 1 a LV č. 4342 je 372 m2 v prospech -  Anna Holečková, Teplička 105, 
052 01 Spišská Nová Ves, ktorá zahŕňa:  
- parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) s výmerou 1027 m2 – predmetom zámeny sú 

diel 21 a diel 23 pozemku parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) -  spolu  
o zamieňanej mestskej výmere 165 m2 (diel 21 o výmere 37 m2 z pozemku 
parc. č. KN-C  3688/41 (TTP) s výmerou 134 m2, zapísaného v LV 1 a diel 23 
o výmere 128 m2 z par. č. KN-C 3688/42 (TTP) s vým. 160 m2 , zap. v LV 1),  
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- parc. č. KN-C 3644 (zast. pl.) s výmerou 345 m2 – predmetom zámeny  je 
diel 1 pozemku parc. č. KN-C 3644 (zast.pl.) – s výmerou 207 m2 (diel 1 
o výmere 207 m2 je zameraný z pozemku 72381/2 (zast.pl.) s výmerou 207 m2, 
zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves) s finančným doplatkom ceny 
pozemkov 1 262,70 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

c) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 
23. 1. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera 
z LV č. 1 je 100 m2 v prospech - Mária Majerníková, Závadská 7623/5, 
Bratislava 35 – Rača, ktorá zahŕňa:  

parc. č. KN-C 3688/43 (TTP) s výmerou 686 m2 -  predmetom zámeny sú 
diel 24, diel 25, diel 26, diel 27 a diel 29 pozemku parc. č. KN-C 3688/43 
(TTP) – spolu o zamieňanej mestskej výmere 100 m2 (diel 24 o výmere 29 
m2 je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/42 (TTP) s výmerou 160 m2 , 
zapísaného v LV 1, diel 25 o výmere 5 m2 (TTP) je zameraný z pozemku parc. 
č. KN-C 3688/39 (TTP) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV 1 , diel 26 o výmere 
6 m2 (TTP) je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/44 (TTP) s výmerou 6 
m2, zapísaného v LV 1, diel 27 o výmere 59 m2 (TTP) a diel 29 o výmere 1 m2 
(TTP) sú zamerané z pozemku parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 
m2, zapísaného v LV 1 ) z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez 
finančného vyrovnania, 

d) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 
23. 1. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera 
z LV č. 1 je 278 m2 v prospech - Katarína Varšová, Teplička 271, 052 01 
Spišská Nová Ves, ktorá zahŕňa:  
- parc. č. KN-C 3688/49 (TTP) s výmerou 2 m2  
- parc. č. KN-C 3688/50 (zast. pl.) s výmerou 31 m2  
- parc. č. KN-C 3688/51 (TTP) s výmerou 24 m2  

parc. č. KN-C 3688/23 (TTP) s výmerou 1971 m2 -  predmetom zámeny je 
diel 28 pozemku parc. č. KN-C 3688/23 (TTP) – spolu o zamieňanej 
mestskej výmere 221 m2 (diel 28 o výmere 221 m2 je zameraný z pozemku 
parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 m2 ) z dôvodu rovnakých 
hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania,  

s tým, že náklady spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností budú zúčastnené strany 
znášať v objemoch daných podielmi výmer pozemkov na zrealizovanej zámene, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že scelením pozemkov 
dôjde k zjednodušeniu prípadného budúceho majetkovoprávneho vysporiadania územia 
tvoriaceho areál ZOO Spišská Nová Ves vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves,  

3. ukladá: 
c) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
d) následne návrh zámeny nehnuteľnosti predložiť na najbližšie rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
        T: 31. 7. 2018                                           Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

27. Jozef Prachnár s manž., Rudná 9308/2,  Spišská Nová Ves, 053 31 Novoveská Huta,  
Na základe šetrenia reálneho stavu v teréne bolo zistené, že komunikácia Rudnej ulice 

zasahuje do pozemkov parc. č. KN-C 8145/1 a KN-C 8145/4, ktorých  podľa LV 568  
bezpodielovými spoluvlastníkmi sú Jozef Prachnár s manželkou. 
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Mesto Spišská Nová Ves sa usiluje usporiadať vlastnícke vzťahy k týmto pozemkom 
z dôvodu prípravy rekonštrukcie a/alebo rozšírenia komunikácie, pričom podľa 
stavebného zákona stavebník musí mať vyriešený vzťah k dotknutým pozemkom  

Na základe uvedeného MsÚ spoluvlastníkom nehnuteľností navrhol ODKÚPENIE 
predmetného POZEMKU. Ide o pozemok parc. č. KN-C 8145/5 (TTP) s výmerou 43 m2, 
ako geometrickým plánom č. 8/2018 (vyhotovený 29. 01. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvorenú parcelu z pozemkov parc. č. KN-C 8145/1 a KN-C 8145/4, 
zapísaných v LV 568, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Odkúpenie pozemku odporúčame realizovať za kúpnu cenu vypočítanú znaleckým 
posudkom č. 11/2018 z 22. 02. 2018, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, 
Spišská Nová Ves, čo je 742,61 €. Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním 
pozemku pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o návrhu na odkúpenie pozemku zastavaného cestnou komunikáciou Rudnej 
ulice v Novoveskej Hute, 

2. schvaľuje: 
odkúpenie geometrickým plánom č. 8/2018 (vyhotovený 29. 01. 2018 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8145/5 (TTP) 
s výmerou 43 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Jozefa Prachnára s manž., Rudná ul. 
9308/2, Spišská Nová Ves, 053 31 Novoveská Huta, za celkovú kúpnu cenu 742,61 €,  

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 
T:  30. 9. 2018                                           Z: ved. odd. správy majetku 
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* * * * * 

 
28. Peter Fekete, Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves 

V mestskej časti Ferčekovce – Predná Huta bude na základe rozhodnutia mesta 
Spišská Nová Ves č. 20-4393-3/2015-JS z 11. 12. 2015 umiestnená stavba s názvom „IBV 
Predná Huta“. Ide o umiestnenie desiatich rodinných domov a k nim príslušného 
technického vybavenia. Dané územie bude rozčlenené na parcely pre jednotlivé RD.   

Vzhľadom na to, že dané územie je časťou vlastníkov nehnuteľností 
„Drobnochovateľskej osady Ferčekovce“ využívané na prístup/prechod k autobusovej 
zastávke. Na túto skutočnosť bolo mesto upozornené samotným vlastníkom predmetného 

Predmetný pozemok 
 

Stav podľa geometrického 
plánu č. 8/2018 
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územia – Petrom Feketem. Po posúdení vznikajúcej situácie mesto v zastúpení MsÚ SNV 
vyjadrilo záujem o nadobudnutie vlastníctva pozemku (je tvorený troma parcelami) pre 
daný účel, v čom je jeho terajší vlastník ochotný mestu vyjsť v ústrety.  

Na základe uvedeného navrhujeme odkúpiť geometrickým plánom č. 21/2018 
(vyhotovený 22. 03. 2018 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorené 
pozemky parc. č. KN-C 7949/81 (ost. pl.) s výmerou 88 m2, KN-C 7949/82 (TTP) 
s výmerou 4 m2 a KN-C 7949/84 (TTP) s výmerou 3 m2 (celkom 95 m2), z pozemkov parc. 
č. KN-C 7949/7, KN-C 7949/69 a KN- C 7949/81, zapísaných v LV 396 a z pozemku parc. č. 
KN-C 7949/36, zapísaného v LV 9832, kat. územie Spišská Nová Ves. Tento pozemok bude 
nadväzovať na investorom územia novobudovanú cestnú komunikáciu. 
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Odkúpenie pozemkov odporúčame realizovať za kúpnu cenu podľa hodnoty určenej 
znaleckým posudkom (č. 20/2018 zo 4. 4. 2018, vypracovaný Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho č. 1, Spišská Nová Ves), čo je 1 699,50 €. Náklady spojené s majetkovoprávnym 
usporiadaním pozemkov pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o návrhu na odkúpenie pozemkov zabezpečujúceho prechod pre peších cez 
budúci areál „IBV Predná Huta“, 

2. schvaľuje: 
odkúpenie geometrickým plánom č. 21/2018 (vyhotovený 22. 03. 2018 spoločnosťou 
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7949/81 
(ost. pl.) s výmerou 88 m2, KN-C 7949/82 (TTP) s výmerou 4 m2 a KN-C 7949/84 (TTP) 
s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Petra Feketeho st. a Petra Feketeho ml., 
obaja Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 699,50 €,  

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie parciel podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2018                 Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 12. 4. 2018 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner       
   

            

Podľa geometrického plánu č. 21/2018 


