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          Spišská Nová Ves, 12. 7. 2018 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
19. 7. 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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VECI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOVANÍ MsZ:  
 

1. 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  
Uznesením mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 467/2018 z 19. 4. 2018 bol podľa 

materiálu:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_
materialy/2018/19_4_2018/MsZ_19_4_2018_Nehnutelnosti_web_01.pdf - str. 67 až 69) schválený 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY pozemkov v areáli 
ZOO, 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 Sp. 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 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 , LV 1),  

- 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 Sp. 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 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, 
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d) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1. 
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňaná výmera z LV č. 1 je 
278 m2 v prospech - Katarína Varšová, Teplička 271, 052 01 Sp. 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 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. 
 

 
 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 2. 7. 2018 v súlade so zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení) zverejnil zámer zámeny 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 povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
 
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, 
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 

467/2018 z 19. 4. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení,  

MESTO Varšová Holečková 

Holečková 

Majerníková 
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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 
zámenu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 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),  

- 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 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, 
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d) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 
23. 1. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňaná 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 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, 
pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že scelenie 
pozemkov umožní efektívnejšie využitie novovytvorených pozemkov a  k 
zjednodušeniu prípadného budúceho ďalšieho majetkovoprávneho usporiadania 
vlastníckych pomerov v území tvoriaceho areál ZOO Spišská Nová Ves, 

3. ukladá: 
zrealizovať zámenu vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 30. 11. 2018                                          Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

2.  Ing. Stanislav Gonda a Monika Gondová, Za Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves 
Viliam Fabian, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta,  
Magdaléna Fabianová, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves 
Žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2, k. ú. 

Spišská Nová Ves, 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, a pozemku par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2, k. ú. 
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Stanislava Gondu a 
Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom 876/3, Sp. N. Ves. Pozemky sa nachádzajú medzi 
budovami vo vlastníctve Ing. Stanislava Gondu s manž. a Viliama Fabiana s manž. 

Materiál k uvedenej žiadosti bol prerokovaný MsZ dňa 19. 4. 2018, úplné znenie 
materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu (str. 41-44): 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/M
sZ/predkladane_materialy/2018/19_4_2018/MsZ_19_4_2018_Nehnutelnosti_web_01.pdf. 

Mestské zastupiteľstvo Sp. N. Vsi k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 457/2018 
s tým, že schválilo 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, 
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v obidvoch prípadoch za kúpnu cenu po 6,468 €/m2 a úhradou pomernej časti nákladov 
spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov. 
 

 
 

 

ROZDELENIE ŽIADANÉHO 
POZEMKU PODĽA GP 

V prospech  
V. Fabiana s manž. 

V prospech  
St. Gondu s manž. 

Predmetné pozemky: 
KN-C 9098/5 a /6 

Budova V. Fabiana s manž. 

Budova Ing. St. Gondu s manž. 
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 2. 7. 2018 v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení) zverejnil zámer predaja predmetných 
novovytvorených pozemkov mesta Spišská Nová Ves na svojej úradnej tabuli a aj na 
svojej internetovej stránke, kde sa nachádza doposiaľ. K zverejnenému zámeru mestu 
zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
 

K predmetnej veci podotýkame, že medzičasom došlo k zápisu geometrického plánu 
č. 23/2018 (vyhotoveného 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)  do katastra 
nehnuteľností, na základe čoho teraz navrhované znenie uznesenia je vo svojej formálnej 
časti pozmenené, aby korešpondovalo (aby bolo číselne správne) s  aktuálnym stavom 
evidencie pozemkov v katastri nehnuteľností (teda zmenili sa čísla parciel, obsah, resp. ich 
podstata ostala zachovaná).  
 
Návrhy na uznesenia: 
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, 

- zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
457/2018 z 19. 4. 2018 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) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• pozemku par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2, k. ú. Spišská Nová Ves 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, 

• pozemku par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,  
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, pri čom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky: 

- boli dlhodobo užívané ako pozemky nerozlučne spojené s vlastníctvom budov, 
medzi ktorými sa nachádzajú,  

- kvôli svojej veľkosti, tvaru a situovaniu mestom nie sú využiteľné, a teda sú 
preň prebytočné, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.   
T: 30. 11. 2018      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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3. Bytový dom Gemerská č. 20, Spišská Nová Ves  
V rámci rokovania MsZ 19. 4. 2018 bolo prijaté uznesenie č. 453/2018, ktorým bol 

schválený predaj bytovým domom (súp. č. 2662, zapísaný v LV 8441, k. ú.  Sp. Nová Ves)  
zastavaného pozemku par. č. KN-C 7356/2 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 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 
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v danej bytovke 
(http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pre
dkladane_materialy/2018/19_4_2018/MsZ_19_4_2018_Nehnutelnosti_web_01.pdf, str. 31-
33). 

 

 
 
Medzičasom Bytové družstvo, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, previedlo 

vlastníctvo dvoch bytov v prospech  Jána Sýkoru s manž., bytom Gemerská 2662/20, 
Spišská Nová Ves, čím časť citovaného uznesenia už nezodpovedá skutočnosti, na 
základe čoho navrhujeme schváliť zmenu pôvodného uznesenia tak, ako je to uvedené 
v nasledujúcom návrhu: 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o potrebe zmeny znenia časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 453/2018, 
z dôvodu zmeny vlastníckych pomerov v bytovom dome Gemerská 20, Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje:  
zmenu časti uznesenia č. 453/2018 z 19. 4. 2018 , a to tak, že pôvodné znenie v bode 2. 

ods. g) a j.) nahrádza znením: 
„g)  spoluvlastnícky podiel 713/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Jána Sýkoru a manž. Marty Sýkorovej , Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 205,92 €, 

Gemerská č. 20 
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j)  spoluvlastnícky podiel 671/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Jána Sýkoru a manž. Marty Sýkorovej , Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 194,14 €,“ 

3.        ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva podielov na pozemkoch podľa tohto uznesenia.  
T: 30. 11. 2018                                                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
3.  Mgr. Mariana Siváková, Československej armády 419, Spišská Nová Ves  

– opakovaná žiadosť 
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 mesto 
Spišská Nová Ves je povinné pristúpiť k splnenie zmluvného záväzku.  
V opačnom prípade má žiadateľka, ako zmluvný partner, možnosť sa do 
jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené 
súdnym rozhodnutím, pričom právo na náhradu škody tým nie je dotknuté 
(§ 50a ods. a/ Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení).  
 

 
 

 Predmetný pozemok 
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Na základe uvedeného navrhujeme schváliť príslušné uznesenie o prevode vlastníctva 

predmetného pozemku, aby mesto mohlo pristúpiť k splneniu svojho riadneho 
zmluvného záväzku.  

Prevod vlastníctva predmetného zastavaného pozemku možno schváliť podľa 
výnimky danej § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení (predaj 
pozemku zastavaného stavbou žiadateľa).  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu:  
- o opakovanej 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, Sp. 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 
* * * * * 

 

Predmetný 
zastavaný pozemok 
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4.  Záujmové združenie právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch", 
 J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Citované združenie  požiadalo mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov v lokalite 

Šulerloch na výstavbu a prevádzku viac-menej strelnice s bežeckými traťami pre biatlonový 
šport.  Predmetný materiál:  

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pr
edkladane_materialy/2018/19_4_2018/MsZ_19_4_2018_Nehnutelnosti_web_01.pdf (str. 44-
47) bol prerokovaný Mestským zastupiteľstvom SNV konaným 19. 4. 2018, ale žiadosti 
nebolo vyhovené (uznesenie nebolo schválené). 

 

 
 

 
 

 Žiadateľ, po vyhodnotení obsahu diskusie MsZ k predmetnej veci, mestu SNV doručil 
obsahovo zmenenú žiadosť, ktorú tu ďalej uvádzame v plnom znení: 

Žiadané 
pozemky 

Pozemky 
mesta 

Ferčekovce 

Schulerloch 

Rittenberg 

Zahradkárska 
osada 

Situovanie 
predmetných 

parciel 
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K predmetnej veci uvádzame aj stanovisko oddelenia územného plánovania 

a stavebného poriadku: 
Vytýčené hranice parciel, ktoré majú slúžiť pre vybudovanie zázemia pre strelnice, sa 
nachádzajú vo funkčnej ploche 14 - zeleň hospodárskeho zázemia sídla. Je dôležité 
upozorniť, že pozemky sa nachádzajú v lokalite, v ktorej sa vyskytujú spoločenstvá 
biotopov, ktoré sa považujú v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 24/2003, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za 
biotopy národného významu - Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a 
biotopy európskeho významu - Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach. 

V území je navrhovaná komplexná reštrukturalizácia prírodného prostredia, príprava a 
realizácia potenciálnych lesoparkových úprav, zapájanie poľnohospodárskej a lesnej 
krajiny do navrhovanej prímestskej rekreačnej zóny Juh - Schulerloch, zvýšenie rekreačnej 
a estetickej hodnoty zóny. V územnom pláne sa uvažuje aj s obnovením vodnej plochy, 
nefunkčného rybníka na potoku Labanc. Lokalita by mala byť základňou prímestskej 
rekreácie a pohybových trás medzi strediskom Predná Huta a Tepličkou. V ÚPN je v 
území navrhovaná aj lanovka, ktorá zo stanice Schlerloch smeruje do plánovaného 
lyžiarskeho areálu v Novoveskej Hute. Trasa lanovej dráhy nekoliduje s navrhovaným 
umiestnením a rozšírením strelnice. 

Záverom je potrebné konštatovať', že označené časti parciel pre umiestnenie 
a rozšírenie strelnice s navrhovanými stavbami nie sú v súlade so schváleným ÚPN 
mesta Spišská Nová Ves. Uvedené parcely nie sú určené na zastavanie. 
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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 nájom 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) nájmu časti 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, v rozsahu geometrickým plánom č. 18/2018 (vyhotovený 15. 2. 
2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187), novourčených pozemkov par. č. 
KN-C 9597/2 (TTP) s výmerou 3726 m2 a KN-C 9597/3 (TTP) s výmerou 6415 m2, 
žiadaných na vybudovanie a prevádzkovanie športovo-streleckých zariadení, 
pre celoročné využívanie výkonnostnými športovcami i širokou verejnosťou, 
rekreačné a športové celoročné využívanie širokou verejnosťou najmä v 
branno-športovom odvetví, pre Záujmové združenie právnických osôb 
„Multifunk čný areál Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Sp. N. Ves, s cenou 
ročného nájmu po 0,01 €/m2, na dobu 20 rokov, 

b) výpožičky na 20 rokov časti pozemku mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9654/1 
(lesný pozemok), zapísaného v LV 1, a časti 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“ d ĺžky 150 m, v prospech Záujmového združenia právnických osôb 
„Multifunk čný 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 nájmu a výpožičky nehnuteľností podľa tohto 

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

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku  

* * * * * 
 

 
5.  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 
(vyhotoveným 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) 
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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.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi predmetnú žiadosť z 19. 4. 
2018 neschválilo. 

 
 Následne, 3. 5. 2018 bola mestu Spišská Nová Ves doručená nižšie uvedená 

aktualizovaná žiadosť so zdôvodnením: 
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Žiadané pozemky (parcely s červenými číslami) 

Pozemky 
mesta 

Pozemky  
vo vlastníctve žiadateľa 

KN-C 9700/9 
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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 €). 

KN-C 9700/8 

KN-C 9711/3 

KN-C 9700/8 
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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.  
 
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, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
ZÁMER PREDAJA  pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 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 (vyhotovený 21. 11. 2017 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, Turčianska 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. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
6.    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) 
novovytvorených pozemkov v Novoveskej Hute  - parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) 
s výmerou 322 m2 – diel 15, KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 – diel 13 a KN-C 
8838/8 (záhrada) s výmerou 20 m2 – diel 8 (ďalej len „predmetné pozemky“), z pozemkov 
KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. 
Predmetné pozemky tvoria záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 a hospodárskej 
budove (jeden zo žiadateľov je ich podielovým spoluvlastníkom), ktorú spoluvlastníci 
uvedených stavieb dlhodobo užívajú, starajú sa o ňu, udržiavajú ju.   
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Dom 
žiadateľov 

Žiadaná záhrada 

Hnilecká cesta 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Kostol Horská ul. 

Rybničná ul. 

Novoveská Huta 

K nasledujúcemu 
bodu 
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Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 04. 2018, k čomu bolo prijaté UZNESENIE č. 447/2018. 
NÍM BOL SCHVÁLENÝ ZÁMER PREDAJA PREDMETNÝCH POZEMKO V podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení. v prospech žiadateľa v prospech žiadateľa.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade s citovaným 
uznesením a zákonom o majetku obcí v platnom znení, 2. 7. 2018 zverejnil ZÁMER 
PREDAJA predmetných POZEMKOV  na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, kde sa nachádza doposiaľ. K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety, 
pripomienky alebo námietky. 
 Vzhľadom na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o majetku 
obcí, MsZ Spišskej Novej Vsi môže k danej veci prijať konečné rozhodnutie.  

 
Návrh na uznesenie: 
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 Sp. Nová Ves, 
ktoré tvoria záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 v Novoveskej Hute, 
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej 
Novej Vsi č. 447/2018 zo dňa 19. 04. 2018 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) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to 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, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. 
Jany Kuklovej, Ul. J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
16 370,64 € a s úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto 
pozemkov, pričom 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), 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia  

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

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

Žiadatelia, ako bezpodieloví spoluvlastníci 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, požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie 
geometrickým plánom č. 2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 
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10757350) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8838/2 (záhrada) s výmerou 33 m2 – 
diel 1 (ďalej len „predmetný pozemok“), z pozemku KN-E 55938, zapísaného v LV 4342, 
kat. územie Spišská Nová Ves. Predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľov 
a žiadatelia ho plánujú využiť na zväčšenie plochy užívanej na oddych a relax.  

Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 18/2018 zo dňa 03. 04. 
2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Sp. N. Ves, je 472,23 €.  

  

 
 

 

Hnilecká cesta 

Kostol Horská ul. 

Rybničná ul. 

Umiestnenie 
predmetného pozemku 

Novoveská Huta 

Stav podľa geometrického plánu č. 2/2018 

Predmetný 
pozemok  

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 04. 2018, k čomu bolo prijaté UZNESENIE Č. 448/2018. 
NÍM BOL SCHVÁLENÝ ZÁMER PREDAJA PREDMETNÉHO POZEMKU  podľa § 
9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení. v prospech žiadateľa v prospech žiadateľa.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade s citovaným 
uznesením a zákonom o majetku obcí v platnom znení, 2. 7. 2018 zverejnil ZÁMER 
PREDAJA predmetného POZEMKU na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, kde sa nachádza doposiaľ. K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety, 
pripomienky alebo námietky. 
 Vzhľadom na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o majetku 
obcí, MsZ Spišskej Novej Vsi môže k danej veci prijať konečné rozhodnutie.  

 
Návrh na uznesenie: 
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, 

- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej 
Novej Vsi č. 448/2018 zo dňa 19. 04. 2018 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) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to 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, 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 €, 
pričom 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: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  

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

 
8.  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) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8679 (záhrada) 
s výmerou 283 m2 – diel 4 (ďalej len „predmetný pozemok“), z pozemku KN-E 56047/3 
zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. Predmetný pozemok tvorí záhradu 
pri rodinnom dome súp. č. 9183 žiadateľov a výlučne s týmto rodinným domom bola 
dlhoročne užívaná a udržiavaná.  
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Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 4/2018 zo dňa 20. 01. 
2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 
5 470,39 €.   

 
 
 

 
 

Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 04. 2018, k čomu bolo prijaté UZNESENIE č. 450/2018. 
NÍM BOL SCHVÁLENÝ ZÁMER PREDAJA PREDMETNÉHO POZEMKU  podľa § 
9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení. v prospech žiadateľa.  

 

Umiestnenie 
predmetného pozemku 

Horská ul. 

Kostol 

Rybničná ul. 
Novoveská Huta 

Predmetná 
záhrada 
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade s citovaným 
uznesením a zákonom o majetku obcí v platnom znení, 2. 7. 2018 zverejnil ZÁMER 
PREDAJA predmetného POZEMKU na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, kde sa nachádza doposiaľ. K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety, 
pripomienky alebo námietky. 
 Vzhľadom na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o majetku 
obcí, MsZ Spišskej Novej Vsi môže k danej veci prijať konečné rozhodnutie.  

 
  Návrh na uznesenie: 
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,  
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej 

Vsi č. 450/2018 zo dňa 19. 04. 2018 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) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to geometrickým 
plánom č. 16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorenej parcely 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, 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: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  

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

 
 
9. 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, Sp. Nová Ves 

Ako bolo uvedené v materiáli prerokovanom v rámci predchádzajúceho MsZ, 
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 pozemku/kom určených na užívanie spoločne s ním, na základe čoho citovaní vlastníci 
bytov požiadali mesto Spišská Nová Ves o ich odkúpenie. III dddeee   ooo   pppooozzzeeemmmkkkyyy,,,   kkk tttooorrr ééé   bbbooolll iii    
uuurrr čččeeennnééé   nnnaaa   uuužžžííívvvaaannniii eee   aaa   aaajjj    ssskkkuuutttooočččnnneee   uuužžžííívvvaaannnééé   ssspppooolllooočččnnneee   sss   ppprrr eeedddmmmeeetttnnnooouuu   bbbyyytttooovvvkkkooouuu   
uuužžž   oooddd   dddooobbbyyy   uuukkkooonnnčččeeennniii aaa   jjj eeejjj    vvvýýýssstttaaavvvbbbyyy,,,   ttt ...   jjj ...   oooddd   555000---tttyyyccchhh   rrr oookkkooovvv   mmmiii nnnuuulll éééhhhooo   ssstttooorrr ooočččiii aaa... 
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V rámci prerokovávania predchádzajúcej žiadosti bol poslaneckému zboru doručený 
list Maroša Jankoviča zo susediaceho bytového domu (Ul. Čsl. armády), ktorým bolo 
spochybňovaná správnosť podstaty návrhu predaja časti predmetných pozemkov, na 
základe čoho žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov nebola schválená.  

Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam o správnosti posúdenia danej problematiky, i  
prípadným možným súdnym sporom, ktorým nemáme záujem žiadateľov vystaviť, 
predkladáme návrh, v rámci ktorého sú „sporné“ pozemky/parcely z tohto posudzovania, resp. 
schvaľovania vylúčené. 

Pozemkom, ktorý bez akýchkoľvek pochybností spĺňa „literu“ zákona o majetku obcí 
a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, je pozemok parc. KN-C 3080 (zast. 
pl.) s výmerou 968 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.  

 
 
Podmienky prevodu vlastníctva tohto pozemku v prospech vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Ul. J. Hanulu č. 36 (súp. č. 786) upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská 
Nová Ves, preto na jeho prevod sa nevyžaduje uznesenie MsZ. Čo však toto VZN 
nerieši, tak to je konkrétna kúpna cena pozemku. Túto problematiku upravuje jeho § 4, 
ods. 3. takto: 

 
   
 Keďže o konkrétnej výške kúpnej ceny môže rozhodnúť výlučne MsZ, navrhujeme, 

aby MsZ schválilo kúpnu cenu vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva žiadaného pozemku. 

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 12/2018 vyhotoveným 
dňa 23. 2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 38 971,68 €. Náklady mesta 
súvisiace s realizáciou prevodu vlastníctva pozemku sú: 66,00 € - správny poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností, 28,72 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku (alikvotná 
časť), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

 

Ul J. Hanulu 

Predmetný pozemok 
mesta Sp. Nová Ves 

Bytový dom - 
Ul. J. Hanulu č. 36  
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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 

Bytovka J. Hanulu č. 36 
s príslušným dvorom a záhradou 
a jestvujúcimi stavbami v nich 
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Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Ing. Rudolfa Vikiszályho, 
Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta patriaceho k bytovému 
domu v ich spoluvlastníctve, 

2. schvaľuje: 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 4 ods. 3 
VZN č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a  nebytových priestorov mesta Spišská 
Nová Ves nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov kúpnu cenu pozemku par. č. 
KN-C 3080 (zast. pl.) s výmerou 968 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
prevádzaného do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Ul. J. Hanulu č. 36, súp. č. 786, nasledovne: 
a. 9766,60 € za podiel ¼ citovaného pozemku v prospech Róberta Šomšáka, Ul. J. 

Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves,  
b. 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Ing. Rudolfa Vikiszálya,  

Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves,  
c. 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Anny Vikiszályovej, Ul. J. 

Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves,  
d. 9766,60 € za podiel 1/4 citovaného pozemku v prospech Michala Sobinovského, 

Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves),  
e. 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 

786/36, Spišská Nová Ves,  
f. 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Kataríny Žiškovej, Teplička 

299, (052 01Spišská Nová Ves),  
3. ukladá: 

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

 
 

Z hore uvedenej žiadosti OOOSSSTTT ÁÁÁVVVAAA   EEEŠŠŠTTT EEE   RRROOOZZZHHHOOODDDNNNÚÚÚŤŤŤ  o prevode vlastníctva 
pozemkov parc. č. KN-C 3081 a KN-C 3082, ktoré – ako sme uviedli - boli ur čené na 
užívanie a aj skutočne užívané spoločne s bytovým domom Ul. J. Hanulu č. 36 (súp. č. 
786)  už od doby ukončenia jeho výstavby, t. j. od 50-tych rokov minulého storočia. 

V súlade so zaužívanou doterajšou praxou nášho mesta (MsZ aj MsÚ), keď MMM sssZZZ pri 
svojom rozhodovaní o dlhodobo užívaných pozemkoch tou-ktorou osobou ppprrr iii hhhlll iii aaadddaaalll ooo   nnnaaa   
dddooottt eeerrr aaajjj šššiii eee   uuužžžííívvvaaannniii eee   pppooozzzeeemmmkkk uuu///kkk ooovvv, navrhujeme, aby rovnaký postup bol uplatnený aj 
v prípade vyššie uvedených pozemkov.  

Na základe uvedeného navrhujeme aby MsZ schválilo predaj par. č. KN-C 3081 
(záhrada) s výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2, zapísané v LV 1, k. 
ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

Cena predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 12/2018 vyhotoveným 
dňa 23. 2. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 12 037,76 €. 

V prípade schválenia predaja odporúčame, aby celková kúpna cena pozemkov bola určená 
ako hodnota určená znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s 
realizáciou prevodu vlastníctva pozemku (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 
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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 KN-C 3081 a KN-C 
3082, tvoriacich súčasť oploteného dvora určeného na užívanie spoločne s bytovým 
domom v ich 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 ZÁMER PREDAJA  pozemkov par. č. 
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, do podielového spoluvlastníctva: 

a. Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/4, za 
celkovú kúpnu cenu 3009,44 €, 

b. Ing. Rudolfa Vikiszálya,  Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, 
za celkovú kúpnu cenu 1504,72 €, 

c. Anny Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, za 
celkovú kúpnu cenu 1504,72 €, 

d. Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves), v podieloch po 
1/4, za celkovú kúpnu cenu 3009,44 €, 

e. Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, za 
kúpnu cenu 1504,72 €, 

f. Kataríny Žiškovej, Teplička 299, (052 01Spišská Nová Ves), v podieloch 1/8, za 
kúpnu cenu 1504,72 €, 

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 predmetné 

Ul J. Hanulu 

Predmetné pozemky 
mesta Sp. Nová Ves 
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pozemky boli určené na užívanie a aj skutočne užívané spoločne s bytovým domom 
Ul. J. Hanulu č. 36, súp. č. 786, už od doby ukončenia jeho výstavby, t. j. od 50-tych 
rokov minulého storočia, 

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. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 

10. Pham Xuan Dang, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves  
Žiadateľ, ako výlučný vlastník nehnuteľností (pozemkov a stavieb) na Zimnej a 

Baníckej ulici, kat. územie Spišská Nová Ves, požiadal mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie 
geometrickým plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 
(ďalej len „predmetný pozemok“) z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 
4342, kat. územie Spišská Nová Ves. Predmetný pozemok je z dvoch strán priľahlý k 
nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbe) žiadateľa.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 42/2017 
vyhotoveným dňa 27. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves, je 534,48 € (44,54 
€/m2). Všeobecná hodnota nehnuteľnosti ostáva nezmenená, čo potvrdil Ing. Ján Baculák 
svojim podpisom.   

 
 

 

Predmetný  
pozemok 

 

Stav podľa GP č. 52/2017 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve 
žiadateľa 
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Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 04. 2018, k čomu bolo prijaté UZNESENIE č. 441/2018. 
NÍM BOL SCHVÁLENÝ ZÁMER PREDAJA PREDMETNÉHO POZEMKU  podľa § 
9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení. v prospech žiadateľa.  

Predmetný  
pozemok 

Nehnuteľnosti žiadateľa 

Garáž žiadateľa 



MsZ, 19. 7. 2018                                                                                  K bodu rokovania: 10. 

33 
 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade s citovaným 
uznesením a zákonom o majetku obcí v platnom znení, 2. 7. 2018 zverejnil ZÁMER 
PREDAJA predmetného POZEMKU na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, kde sa nachádza doposiaľ. K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety, 
pripomienky alebo námietky. 
 Vzhľadom na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o majetku 
obcí, MsZ Spišskej Novej Vsi môže k danej veci prijať konečné rozhodnutie.  

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

- žiadosť 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 Sp. Nová Ves,  

- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej 
Novej Vsi č. 441/2018 zo dňa 19. 04. 2018 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) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to 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, 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 €, pri čom 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, 

- a pozemok je nehnuteľnosťou z dvoch strán priľahlou k  nehnuteľnostiam 
žiadateľa, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  

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

 
 
11. Ladislav Sakmáry, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves  

Žiadateľ je (spolu)vlastníkom nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves – 
pozemkov parc. č. KN-C 2620, KN-C 2621/1, KN-C 2621/3, KN-C 2624, a budov súp. č. 
213, 214, 216 postavených na týchto pozemkoch. 

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie, geometrickým plánom č. 
43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 (ďalej len „predmetný 
pozemok“) z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.), kat. územie Spišská Nová Ves, 
zapísanej v LV 4342, v prospech mesta Sp. Nová Ves. Predmetný pozemok žiadateľ dlhodobo 
využíva ako prístup k uvedeným nehnuteľnostiam v jeho (spolu)vlastníctve.  

Predmet tejto žiadosti už bol predmetom rokovania MsZ dňa 19. 10. 2017, ale 
nebola ním schválená. Ide teda o opätovnú žiadosť v tomto znení:  
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Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tejto žiadosti, predaj možno realizovať podľa  § 

9a ods. 8 písm. e)  (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí 
v platnom znení priamo v prospech žiadateľa, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa je 
možné považovať skutočnosť, že nemožno reálne predpokladať, žeby predmetný 
pozemok bol kvôli svojmu situovaniu mestom využiteľný, a pritom tvorí súčasť dvora 
žiadateľa a prístupu/vjazdu doň zo strany od Baníckej ulice.  
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 Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 37/2017 vyhotoveného 
11. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 1 292,00 € 
(všeobecná hodnota nehnuteľnosti ostáva nezmenená, čo potvrdil Ing. Ján Baculák svojim 
podpisom).  V návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 
 

 
 

 
 

 

Predmetný pozemok 

Stav podľa GP č. 43/2017 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti Ladislava Sakmáryho, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves 
o odkúpenie  geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) 
s výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ZÁMER PREDAJA  pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to 
geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvorenej parcely č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 z parcely 
parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do 
výlučného vlastníctva Ladislava Sakmáryho, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves, za 
kúpnu cenu 1 389,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že 
predmetný pozemok nie je kvôli svojmu situovaniu mestom využiteľný, a zároveň tvorí 
súčasť dvora žiadateľa a prístupu/vjazdu doň z priľahlej ulice,  
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. 10. 2018                                         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 

Nehnuteľnosti v  
(spolu)vlastníctve 

žiadateľa 

Banícka ul. 

Konrádova ul. 

Predmetný 
pozemok 

Škultétyho ul. 

Reduta Zimná ul. 
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12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi  č. 271/2016 z 15. 12. 

2016 bola spol. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, prenajatá časť 
pozemku par. č. KN-E 52515/1 (zast. pl.) v rozsahu 2 m2, určená 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 realizácii a  sprevádzkovaní stavby registruje jej 
časté poškodzovanie.  

Preto spoločnosť Slovak Telekom, a. s.,  žiada o rozšírenie rozsahu predmetu nájmu 
z terajších 2 m2 na 9 m2 (3 m x 3 m), aby svoje novovybudované technologické zariadenie 
mohla chrániť oplotením. 

 

 
 
Materiál  k uvedenej žiadosti bol prerokovaný MsZ dňa 19. 4. 2018, úplné znenie 

materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/M

sZ/predkladane_materialy/2018/19_4_2018/MsZ_19_4_2018_Nehnutelnosti_web_01.pdf  
(str. 51-53). 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 
460/2018 z 19. 4. 2018 s tým, že schválilo zámer zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves zverejnil 2. 7. 2018 zámer 
zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti 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. 

Letecká ulica 

Hurbanova ul. 

K  STOVE 

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

informáciu o žiadosti spol. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, 
o rozšírenie predmetu časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 271/2016 z 15. 12. 2016 
a informáciu o zverejnení zámeru zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti podľa uznesenia 
MsZ Spišskej Novej Vsi č. 460/2018 z 19. 4. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

2. súhlasí  
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely spol. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 
28, 81762 Bratislava, 

3. schvaľuje:  
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zmenu výmery prenajatého pozemku spol. 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, a to zmenou časti ods. 4. písm. a) 
uznesenia č. 271/2016 z 15. 12. 2016, a to z 2 m2 na 9 m2, pri čom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje skutočnosť potreby chrániť majetok žiadateľa 
prevádzkovaný vo verejnom záujme s tým, že predmetné zariadenie je umiestnené na 
pozemku mesta, 

4.  ukladá: 
uzavrieť zmluvný vzťah podľa takto doplneného uznesenia MsZ SNV č. 271/2016. 

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

 
NNNOOOVVVÉÉÉ   VVVEEECCCIII :::    

13. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 
     (v zastúpení spol. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 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, v rámci stavby: „SNV – ul. 
Školská – úprava strešnikovej siete“. 

 

 

Hviezdoslavova ul.  

Daňový úrad 

Školská ul. 

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  
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Predmetná stavba bude umiestnená v častiach nehnuteľností – v pozemkoch par. č. KN-C 
2015 (zast. pl.) s výmerou 1048 m2, KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2, KN-C 2096/3 
(záhrada) s výmerou 9 m2, KN-C 2099/1 (zast. pl.) s výmerou 3734 m2, zapísaných v LV 1, 
k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa predloženej projektovej dokumentácie citovanej stavby je 
predpokladaný rozsah vecného bremena 480 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený 
porealizačným zameraním stavby.  

Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 
jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, v ktorých bude uložená 
inžinierska sieť žiadateľa (ako „oprávnený z vecného bremena“). Výška jednorazovej 
finančnej odplaty bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľa. 
 
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. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí 
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
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 2015 (zast. pl.) s výmerou 1048 m2, KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2, KN-
C 2096/3 (záhrada) s výmerou 9 m2, KN-C 2099/1 (zast. pl.) s výmerou 3734 m2, 
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: „SNV 
– ul. Školská – úprava strešnikovej siete“, v prospech spoločnosti Východoslovenská 
distribu čná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu 
určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení „geometrického plánu na 
vymedzenie rozsahu vecného bremena“ po ukončení stavby, 

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

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

 
 
14. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 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.  

Ide o podzemné elektrické vedenia pre pripravovanú stavbu „Smižany – V439, V214 
ES SNVII nové VN káblové vedenie“ (uloženie existujúcich vzdušných vedení vysokého 
napätia do zeme).  

Predmetná stavba bude umiestnená v častiach pozemkov par. č. KN-C 1419/21 (zast. pl.),  
KN-C 1433/8 (ost. pl.), KN-C 1433/6 (zast. pl.), KN-C 1433/3 (zast. pl.), KN-C 1433/5 (ost. 
pl.), KN-C 1433/9 (ost. pl.), KN-C 1433/10 (ost. pl.), KN-C 1456/1 (ost. pl.), zapísaných 
v LV 1, a častiach pozemkov par. č. KN-E 73714/1 (zast. pl.), KN-E 53554 (zast. pl.), KN-E 
53636 (orná pôda), KN-E 53508/3 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.  
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Podľa predloženej projektovej dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný rozsah 
vecného bremena 664 m2. 

Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby. 
Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 

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

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

informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na 
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 

Sídlisko Západ 

Pozemky mesta  

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

Hornád 

ZO Splav 

Železničné 
priecestie 
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podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v častiach pozemkov 
par. č. KN-C 1419/21 (zast. pl.),  KN-C 1433/8 (ost. pl.), KN-C 1433/6 (zast. pl.), KN-C 
1433/3 (zast. pl.), KN-C 1433/5 (ost. pl.), KN-C 1433/9 (ost. pl.), KN-C 1433/10 (ost. pl.), 
KN-C 1456/1 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, a častiach pozemkov par. č. KN-E 73714/1 
(zast. pl.), KN-E 53554 (zast. pl.), KN-E 53636 (orná pôda), KN-E 53508/3 (zast. pl.), 
zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: 
„Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ ,  
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 
Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom 
vyhotoveným po doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného 
bremena“ po ukončení stavby, 

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

T: 31. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
15. Hviezdoslavova č. 48 – predaj súboru nehnuteľnosti 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, 
zapísaných v LV 1, a to:  

- budovy súp. č. 481 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1 (Hviezdoslavova 48), 
- pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s 

výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2, 
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2. 

Z dôvodu, že tieto nehnuteľnosti boli pre mesto prebytočným majetkom, mesto Spišská 
Nová Ves v rokoch 2013 a 2014 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na ich predaj. No ani 
v jednom prípade do termínu uzávierky súťaží mestu nebol doručený žiadny návrh na 
uzavretie kúpnej zmluvy. 
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Vzhľadom na to, že: 
- v ostatnom čase evidujeme zvýšený záujem o odkúpenie citovaných nehnuteľností,   
- predmetné nehnuteľnosti sa i naďalej javia ako prebytočný majetok mesta,  

navrhujeme budovu a garáž s priľahlými pozemkami, v súlade so znením zákona č. 
138/1991 Zb. o  majetku obcí v platnom znení, znovu ponúknuť na predaj obchodnou 
verejnou súťažou. 

Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna akceptovaná 
kúpna cena nehnuteľností  bola stanovená vo výške ich aktuálnej všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva nehnuteľností, čo sú náklady na vypracovanie znaleckého posudku (406,51 €), 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku (24,00 €) a poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností (66,00 €). 

Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 27/2018 
vypracovaným dňa 6. 7. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
90 251,72 €. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o návrhu predaja nehnuteľností (pozemkov a stavieb) Hviezdoslavova 48, kat. 
územie Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje 
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj 
nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení), nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a 
to:  

- budovy súp. č. 481 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1, 
- pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s 

výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2, 
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2 (všetky v kat. území 

Spišská Nová Ves, zapísané v LV 1), 
realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, s celkovou kúpnou 
cenou aspoň 91 000,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 
 T:  30. 11. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

- - - 

Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 
návrh predaja nehnuteľností (pozemkov a stavieb) Hviezdoslavova 48, kat. územie Spišská 
Nová Ves,   

2. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej tiež len ako „OVS“)  na prevod vlastníctva nehnuteľností zapísaných v LV-1, k. ú. 
Sp. Nová Ves:   
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- budovy súp. č. 481 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1, 
- pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s 

výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2, 
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2 (všetky v kat. území 

Spišská Nová Ves, zapísané v LV 1), a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných nehnuteľností, 
• citované nehnuteľnosti sú predmetom OVS len ako celok, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena nehnuteľností je 91 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie nehnuteľností a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
91 000,00 €, alebo ju presiahne,  

• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na 
tisícky eur, 

• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
• víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude účastník OVS, 

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou 
nehnuteľností, za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných 
podmienok, 

• nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky 
po dátume splatnosti, 

• súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej 
zmluvy vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tla čenej“) forme, v dvoch 
úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS 
vlastnoručne podpísané, 

• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 

dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 
 
16.  Eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO 36211079 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom súboru nehnuteľností tvoriacich autobusovú 
stanicu Chrapčiakova 17, ktorá je v užívaní od záveru roka 1993. Tvorí ju predovšetkým 
prevádzková budova s obchodnými priestormi (súp. č. 2980), nástupné ostrovčeky 
s prístreškami, spevnené plochy (parkovacie plochy a pojazdové komunikácie) a príslušné 
pozemky (vrátane trávnatých plôch).  
  Eurobus, a. s., ako dlhoročný prevádzkovateľ autobusovej stanice z dôvodu 
skvalitnenia poskytovaných služieb svojim zákazníkom, plánuje zmodernizovať a 
zrekonštruovať celý jej areál s využitím nenávratného finančného príspevku poskytovaného 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Jednou s podmienok poskytnutia 
príspevku je, že žiadateľ musí mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam, 
na ktorých rekonštrukciu sa príspevok poskytne. Pretože mesto Spišská Nová Ves 
v najbližších rokoch neplánuje modernizáciu a rekonštrukciu autobusovej stanice, Eurobus, a. 
s., požiadala mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie predmetných nehnuteľností.   
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Žiadateľ, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhuje, 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 
žiadateľa.  
 Hodnota predmetných nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 30/2018 
vyhotoveným dňa 11. 7. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 913 337,98 €, 
náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností sú – správny poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností (66,00 €) a odmena za vyhotovenie znaleckého posudku (1 098,78 €).  
 
Návrh na uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, o odkúpenie 
nehnuteľnosti tvoriacich areál autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi,  
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
ZÁMER PREDAJA  nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1, 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to:  
- pozemkov parc. č.: KN-C 1584/7 (zast. pl.) s výmerou 258 m2, KN-C 1584/8 (zast. 

pl.) s výmerou 38 m2, KN-C 1584/18 (ost. pl.) s výmerou 1836 m2, KN-C 1584/19 
(zast. pl.) s výmerou 8248 m2, KN-C 1584/21 (ost. pl.) s výmerou 81 m2, KN-C 
1590/1 (zast. pl.) s výmerou 1026 m2, KN-C 1590/2 (zast. pl.) s výmerou 210 m2, KN-
C 1591 (ost. pl.) s výmerou 464 m2 a geometrickým plánom č. 36/2018 (vyhotovený 
08. 06. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 1584/20 (zast. pl.) s výmerou 1493 m2, z pozemku KN-C 1584/20, 
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,  

- budovy súp. č. 2980 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 1584/7 a KN-C 1590/2,  
- prístreškov s príslušenstvom, spevnených plôch a všetkých ostatných stavieb 

postavených na citovaných pozemkoch, 

Predmetné nehnuteľnosti 
areálu autobusovej stanice 

Sládkovičova ul. 

Chrapčiakova ul.  

Krížová ul. 

Ul. J. Fabiniho 
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do výlučného vlastníctva spolo
IČO 36211079, za kúpnu cenu ........... 
považuje skutočnosť, že žiadate
náklady, a tým zvýši kvalitu služieb

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnute

v zmysle ustanovení zákona o
b. následne návrh predaja nehnute

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.
T: 31. 10. 2018  

 
17. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

Žiadateľ pripravuje projekty obnovy ciest
operačného programu (ďalej len 
a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, hlavne výstavbou, 
rekonštrukciou a zvýšením úrovne technického stavu ciest.

V znení operačného programu boli definované aktivity na cestách, ktoré žiadate
v rámci stavby môže resp. musí realizova
zastávkových pruhov a nástupí
bezpečnostných zariadení, čím dôjde k zvýšeniu bezpe

Celý projekt bude definovaný ako s
V rámci IROP je potrebné 

pod budúcimi stavbami, na základe 
NNNÁÁÁJJJOOOMMM  dotknutých častí pozemkov

a. autobusová zastávka „
(lesný pozemok) zapísanom v
28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 
pozemkov par. č. KN-C 1371/4
33 m2, KN-C 1371/6 (ost. pl.) s
v celkovom rozsahu 92 m2, 
 

Hnil čík - Cechy 
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spoločnosti Eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 04
úpnu cenu ........... €, pričom za dôvod hodný osobitného zrete
ť, že žiadateľ zmodernizuje areál autobusovej stanice 

zvýši kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom záujme

ť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského 
stva Spišskej Novej Vsi. 

    Z: ved. odd. správy majetku
* * * * * 

 

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice 
pripravuje projekty obnovy ciest v rámci Integračného

ďalej len „IROP"). Cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života 
ľné poskytovanie verejných služieb, hlavne výstavbou, 

rekonštrukciou a zvýšením úrovne technického stavu ciest. 
čného programu boli definované aktivity na cestách, ktoré žiadate

by môže resp. musí realizovať. V projekte je navrhnuté vybudovanie 
nástupísk, bezpečných prechodov pre chodcov a doplnenie 

nostných zariadení, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
Celý projekt bude definovaný ako stavba vo verejnom záujme. 
V rámci IROP je potrebné mať usporiadané majetkovoprávne vzť

stavbami, na základe čoho KSK  mestu SNV doručil žiadosť
častí pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská

autobusová zastávka „Hnil čík - Kira“  - časť pozemku  par.
v LV 665, k. ú. Hnilčík, v rozsahu geometrickým plánom 

. 2018 spol. GEONA, s. r. o., IČO 44318022
1371/4 (ost. pl.) s výmerou 38 m2, KN-C 1371/5 

(ost. pl.) s výmerou 7 m2 a KN-C 1371/7 (ost. pl.) s

Hnil čík 

Hnilec 

SNV 

bodu rokovania: 10. 

né námestie 9, 042 04 Košice, 
za dôvod hodný osobitného zreteľa 
areál autobusovej stanice na vlastné 

poskytovaných vo verejnom záujme,  

ností podľa tohto uznesenia 

 na rokovanie Mestského 

ved. odd. správy majetku 

v rámci Integračného regionálneho 
ť k zlepšeniu kvality života 

né poskytovanie verejných služieb, hlavne výstavbou, 

ného programu boli definované aktivity na cestách, ktoré žiadateľ 
. V projekte je navrhnuté vybudovanie 

ných prechodov pre chodcov a doplnenie 
cestnej premávky. 

 
vzťahy k pozemkom 

čil žiadosť, ktorou ŽŽŽIII AAADDDAAA   OOO   
mesta Spišská Nová Ves, a to:  

par. č. KN-C 1371/2 
geometrickým plánom č. 
44318022), novourčených 

 (ost. pl.) s výmerou 
(ost. pl.) s výmerou 14 m2, 
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b. autobusová zastávka „Novoveská Hu
časť pozemkov par. č. KN-C 
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves

c. autobusová zastávka „Novoveská Huta 
č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísan

 
d.  autobusová zastávka „

55738 (zast. pl.) zapísanom v
Spišská Nová Ves, v celkovom 

e. autobusová zastávka „
E 52807 (zast. pl.) zapísanom 

d. 
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autobusová zastávka „Novoveská Huta - Poľov“  (pozn.: Nejde o
C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6

Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m2,  
autobusová zastávka „Novoveská Huta – Medvedia dolka“ -

zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves

autobusová zastávka „Ferčekovce - Trenčianska“ - časť pozem
v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. pl.) zapísanom v

celkovom rozsahu 106 m2,  

autobusová zastávka „Ferčekovce – Gemerská č. 1“ - časť pozem
 v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v  rozsahu 

Sadrovka

Novoveská Huta 

c. 

b. 

e.  

 

bodu rokovania: 10. 

: Nejde o Poľovník): - 
C 9130/6 (zast. pl.) 
 
- časť pozemku par. 

Spišská Nová Ves, v rozsahu 12 m2,  

 

č ť pozemkov par. č. KN-E 
(zast. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. 

 
č ť pozemku par. č. KN-

rozsahu 377 m2,  

Sadrovka 
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f. portál dopravného zna
KN-E 51448/1 (zast. pl.) zapísan
1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom 

g. portál dopravného zna
KN-C 161 (zast. pl.) a KN-C 
v celkovom rozsahu 10 m2. 

  
PPOODDRROOBBNN

JJEE  KK   DDII SSPPOOZZÍÍ CCII II   NNAA
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:  
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Košick
Košice, o nájom časti pozemkov v

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
ich častí, na dobu 10 rokov

- par. č. KN-C 1371/2
v rozsahu geometrickým plánom 
r. o., IČO 44318022), novour
s výmerou 38 m2, KN-
s výmerou 7 m2 a KN-C 1371/
za  1,00 €/rok, 

- par. č. KN-C 8249
zapísaných v LV 1, k. ú. 

- par. č. KN-E 55747/1
Ves, v rozsahu 12 m2 za

DOM SLUŽ
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rtál dopravného značenia „portál na ceste III/3244“ - časť
zapísanom v LV 4342, a KN-C 2152/1 (zast. pl.) zapísanom v

celkovom rozsahu 10 m2,  
portál dopravného značenia „portál na ceste II/533“ - časť

C 2113 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves

NNEEJJŠŠII AA  DDOOKK UUMM EENNTTÁÁCCII AA  KK   TTEEJJTTOO  ŽŽII AA
AA  NNAAHHLL II AADDNNUUTTII EE  NNAA  OODDDD..  SSPPRRÁÁVVYY  MM AA

stvo Spišská Nová Ves:   

Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 
pozemkov v okrese Spišská Nová Ves, 

§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
čšinou prítomných poslancov ZÁMER NÁJMU

dobu 10 rokov:   
C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665

geometrickým plánom č. 28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 
), novourčených pozemkov par. č. KN-C 
C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 1371/

C 1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m2, v celkovom rozsahu 

C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6
, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m

E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. 
za 1,00 €/rok, 

DOM SLUŽIEB 

bodu rokovania: 10. 

časť pozemkov par. č. 
(zast. pl.) zapísanom v LV 

časť pozemkov par. č. 
Spišská Nová Ves, 

 

AADDOOSSTTII     
AAJJEETTKK UU  MM EESSTTAA..  

Námestie Maratónu mieru 1, 

majetku obcí v platnom znení 
NÁJMU  pozemkov, resp. 

LV 665, k. ú. Hnilčík, 
. 2018 spol. GEONA, s. 

C 1371/4 (ost. pl.) 
C 1371/6 (ost. pl.) 

v celkovom rozsahu 92 m2 

C 9130/6 (zast. pl.) 
113 m2 za 1,00 €/rok, 
, k. ú. Spišská Nová 
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- par. č. KN-E 55738 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. 
pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 106 m2 za 1,00 
€/rok, 

- par. č. KN-E 52807 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v  rozsahu 377 m2 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 51448/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 2152/1 (zast. 
pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 
€/rok, 

- par. č. KN-C 161 (zast. pl.) a KN-C 2113 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 €/rok, 
žiadaných na vybudovanie autobusových zastávok a portálov dopravného značenia 
podľa projektu obnovy ciest pripravovaného v rámci Integračného regionálneho 
operačného programu, pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 
1, Košice, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide 
o realizáciu stavieb vo verejnom záujme, 

3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení 
zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh nájmu nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 
T: 31. 10. 2018      Z: ved. odd. správy majetku  

* * * * * 
 
 
18.  Ing. Ján Babič, Pod Kalváriou 2182/5, 048 01 Rožňava a Mgr. Lea Grečková, 
Nábrežie Hornádu 3417/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

Podľa listu vlastníctva č. 996 (pre k. ú. Hnilec) žiadatelia sú podielovými 
spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. území Hnilec, a to:  
- stavby Hájenka Sykavka so súp. č. 206 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1369/5 

(zast. pl.) s výmerou 103 m2,  
- hospodárskej budovy so súp. č. 223 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1369/6 (zast. 

pl.) s výmerou 25 m2. 
Vzhľadom na to, že k pozemkom prináležiacim k uvedeným stavbám nemajú 

usporiadané vlastnícke vzťahy, požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie parciel č. 
KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2, KN-C 1369/3 (záhrada) s výmerou 401 m2 a KN-
C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2 (ďalej len „predmetné pozemky“), ako geometrickým 
plánom č. 26/2018 (vyhotovený 22. 05. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených z pozemkov parc. č. KN-C 1369/2, KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, 
zapísaných v LV 21, kat. územie Hnilec. Ide o pozemky priľahlé k stavbám žiadateľov, 
pri čom v súvislosti s nimi boli dlhodobo užívané prevažne na hospodárske účely, 
záhradu a sčasti ako dvor. 
 Vzhľadom na pracovnú pozíciu žiadateľky, navrhujeme predmetné pozemky predať 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, t. j. prostredníctvom 
obchodnej verejnej súťaže. 

 Kúpnu cenu navrhujeme najmenej na úrovni hodnoty určenej podľa osobitného 
predpisu (t. z. najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom) s pripočítanými nákladmi 
na realizáciu prevodu vlastníctva, čo sú náklady na vypracovanie znaleckého posudku (260,00 
€), zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku (24,00 €) a poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností (66,00 €).  
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 Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 22/2018 
vyhotoveného 3. 7. 2018 Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, Sp. Belá, je 1 370,00 €. 

 
 

 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Podľa GP č. 26/2018 Predmetné nehnuteľnosti 

Mlynky Hnilec 

SNV 
H

 N
 I L E

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

informáciu o žiadosti Ing. Jána Babiča, Pod Kalváriou 2182/5, 048 01 Rožňava a Mgr. Ley 
Grečkovej, Nábrežie Hornádu 3417/12, 052 01 Spišská Nová Ves  o odkúpenie pozemkov 
mesta nachádzajúcich sa v kat. území Hnilec priľahlých k stavbám žiadateľov,  

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. 
26/2018 (vyhotovený 22. 05. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2, KN-C 
1369/3 (záhrada) s výmerou 401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2, z pozemkov 
parc. č. KN-C 1369/2, KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, zapísaných v LV 21, kat. územie 
Hnilec, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných 
podmienok, s celkovou cenou aspoň 1 800,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 

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

 
Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

žiadosť o prevod vlastníctva  pozemkov parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 
m2, KN-C 1369/3 (záhrada) s výmerou 401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2 
vytvorených podľa GP č. 26/2018, kat. územie Hnilec,   

Predmetné 
pozemky 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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2. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 26/2018 
(vyhotovený 22. 05. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených 
parciel - parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2, KN-C 1369/3 (záhrada) 
s výmerou 401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2, z pozemkov parc. č. KN-C 
1369/2, KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, zapísaných v LV-21, k. ú. Hnilec, a to: 

•  predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných pozemkov, 
•  citované pozemkov sú predmetom OVS len ako celok, 
•  minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemkov je 1 800,00 €, 
•  účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 
odkúpenie pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 800,00 €, 
alebo ju presiahne,  
•  kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na 
stovky eur, 
•  kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
•  víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemkov bude účastník OVS, ktorý 
podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s  najvyššou kúpnou cenou pozemkov, za 
dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok, 
•  nadobúdateľom vlastníctva pozemkov bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po 
dátume splatnosti, 
•  súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej 
zmluvy vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tla čenej“) forme, v dvoch 
úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne 
podpísané, 
•  lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
•  výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 
dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 

3. ukladá 
v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 
 
 
19. FITZROI, s. r. o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves 

FITZROI, s. r. o., je spoločnosťou založenou v r. 2012, pričom svoju výrobnú 
prevádzku má umiestnenú v Priemyselnom parku v Sp. N. Vsi, Drevárska ul. č. 2. Pre tento 
účel využíva nehnuteľnosti mesta Sp. Nová Ves (predovšetkým halu na pozemku KN-C 
3275/5, ktorú má v nájme od r. 2013, pričom jeho ročné nájomné predstavuje 10 306,80 €). 
Pokiaľ ide o jej platobnú disciplínu, tak ju možno považovať za vzornú.  

Náplňou činnosti spoločnosti je výroba čalúneného nábytku pre zahraničný trh.  
Aktuálny stav zákaziek ju núti sa zaoberať akútnou potrebou rozšírenia výrobných 
kapacít. Na základe toho sa uchádza o odkúpenie priľahlej haly, ktorá je t. č. voľná, 
nevyužívaná. Pre ich potreby je však nevyhnutná rekonštrukcia s modernizáciou haly. 
Vzhľadom na to, že by malo ísť o finančne značne náročnú investíciu, spoločnosť žiada 
o odkúpenie haly, aby uvažované finančné prostriedky boli investované už do ich vlastníctva. 
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Konkrétne ide o halu (stavba bez súpisného čísla) so zast. plochou 623,48 m2, umiestnenú 
na pozemku parc. č. KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou  635 m2. K nej prináleží aj pozemok 
KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou  913 m2 (stav podľa GP č. 64/2018 z 11. 7. 2018). 

Vzhľadom na to, že projektové zámery priemyselného parku (PP) už boli 
naplnené a vlastníctvo nehnuteľností PP už nie je žiadnym spôsobom regulované, takže 
predaj žiadaných nehnuteľností môže byť zrealizovaný bez obmedzenia. V prípade schválenia 
predaja citovaných nehnuteľností je potrebné mať na pamäti aj zabezpečenie prístupu 
a príjazdu k predmetným nehnuteľnostiam, na základe čoho odporúčame k predmetnej hale 
predať aj 1/3-tinový podiel na príjazdovej komunikácii - pozemku (slúži pre príjazd aj 
k ďalším dvom halám) KN-C 3275/121 (zast. plocha) s výmerou 145 m2.  

Vzhľadom na to, že záujemca k predmetnej hale (resp. nehnuteľnostiam) nemá žiadne 
právo na prednostný prevod vlastníctva, predaj citovaných nehnuteľností odporúčame 
realizovať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže s cenou vychádzajúcou z hodnôt 
vypočítaných znaleckým posudkom. 

Všeobecná hodnota predmetnej haly na parcele KN-C 3270 určená znaleckým 
posudkom č. 17/2018 zo 16. 3. 2018 (vypracovaný Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. 
Nová Ves ) je 114 082,32 €, hodnota pozemku KN-C 3270 zastavaného halou (635 m2) – 
16 821,15 €, hodnota pozemku KN-C 3275/51 (za halou) s výmerou  913 m2 – 21 638,10 €, 
hodnota pozemku KN-C 3275/121 (so spevneným povrchom) s výmerou 145 m2 -  3 436,50 € 
(z toho 1/3: 1 145,50 €), takže celková hodnota citovaných nehnuteľností je 153 687,07 €. 
Pre stanovenie minimálnej predajnej cene odporúčame prirátať aj náklady spojené 
s prevodom vlastníctva , a to zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku 
(24,00 €) a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností (66,00 €), čo je nakoniec zohľadnené 
v návrhu uznesenia.  
 

 

Predmetné 
nehnuteľnosti 

H A L A  

Prevádzka 
žiadateľa 

p
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Predmetná hala 
Prevádzka 

záujemcu o halu 

Predmetná hala 
(s priľahlým pozemkom) 

Prevádzka 
záujemcu 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti spoločnosti FITZROI, s. r. o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská 
Nová Ves  o odkúpenie haly  s pozemkami v priemyselnom parku,  

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 haly (stavba bez súp. č.) 
vybudovanej na parcele KN-C 3270, pozemku KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou 635 
m2, pozemku KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou  913 m2 podľa GP č. 64/2018 z 11. 
7. 2018 a časť pozemku KN-C 3275/121 (zast. pl.) s výmerou 145 m2 v podiele 1/3, 
zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na 
základe schválených súťažných podmienok, s celkovou kúp. cenou aspoň 154 000 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 

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

 
Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti FITZROI, s. r. o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská 
Nová Ves  o odkúpenie haly  s pozemkami v priemyselnom parku,  

2. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Predmetné 
nehnuteľnosti 

Priemyselný park, 
Drevárska ulica 

Drevárska ulica 

OC Madaras 
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(ďalej tiež len ako „OVS“)  na prevod vlastníctva predaj haly (stavba bez súp. č.) 
vybudovanej na parcele KN-C 3270, pozemku KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou 635 
m2, pozemku KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou  913 m2 podľa GP č. 64/2018 z 11. 
7. 2018 a časť pozemku KN-C 3275/121 (zast. pl.) s výmerou 145 m2 v podiele 1/3, 
zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves,  a to: 

•  predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných nehnuteľností, 
•  citované nehnuteľností sú predmetom OVS len ako celok, 
•  minimálna akceptovaná celková kúpna cena nehnuteľností je 154 000 €, 
•  účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 154 000,00 
€, alebo ju presiahne,  

•  kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na 
tisícky eur, 

•  kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
•  víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude účastník OVS, 

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s  najvyššou kúpnou cenou 
nehnuteľností, za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok, 

•  nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky 
po dátume splatnosti, 

•  súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej 
zmluvy vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tla čenej“) forme, v dvoch 
úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne 
podpísané, 

•  lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
•  výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 

dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 
 

20. Róbert Mika, Iveta Miková, Vrbová 653/5, Smižany 
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves (rozpočtová 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves), je podľa LV 354 
vlastníkom pozemku par. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) s výmerou 365 m2, nachádzajúceho 
sa v k. ú. Smižany. Táto organizácia je správcom časti majetku mesta Spišská Nová Ves. 
Podľa § 6 ods. (4) zákona o majetku obcí v platnom znení „majetok, ktorý správca 
nadobúda, je vlastníctvom obce“. 

Citovaná parcela priamo susedí s nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve žiadateľov, na základe 
čoho títo požiadali o jeho odkúpenie. 

Vzhľadom na situovanie, veľkosť a tvar pozemku, tento sa javí pre mesto ako 
nevyužiteľný, a teda prebytočný, na základe čoho ho odporúčame odpredať. 

Vzhľadom na to, že na žiadateľov sa pre tento prípad nevzťahujú žiadne práva 
prednostného prevodu vlastníctva, pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí 
v platnom znení odporúčame predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. 
a. zákona o majetku obcí v platnom znení) záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu. 
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Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
pozemku bola stanovená vo výške aspoň jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemku. 

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 26/2018, vypracovaným  
dňa 29. 6. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 084,05 €. Po pripočítaní 
nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (zverejnenie obchodnej verejnej súťaže 
v regionálnom periodiku 24,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) 
navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 1 174,05 €. 
 
Návrh na uznesenie: 
  Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie: 
a) žiadosť Róberta Miku a Ivety Mikovej, Vrbová 653/5, Smižany, o odkúpenie 

pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany, 
b) skutočnosť, že žiadaný pozemok je vedený na LV rozpočtovej organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská 
Nová Ves, Brezová 32, 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 pozemku par. č. KN-E 
1720/23 (orná pôda) s výmerou 365 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, 
obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

Predmetný pozemok 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Hornád 

Cesta SNV - Poprad 
AUTO-VALAS, s. r. o. 
 

S M I Ž A N Y 
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obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, 
s kúpnou cenou aspoň 1 200,00 €, 

3. ukladá 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona 
o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  zákonníka 
v platnom znení. 
T: 30. 11. 2018           Z: riaditeľ Domova dôchodcov, Sp. N. Ves 

* * * 
 
 Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
  Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Róberta Miku a Ivety Mikovej, Vrbová 653/5, Smižany, o odkúpenie 
pozemku par. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) s výmerou 365 m2, zapísaného v LV 354, 
nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany, 

2. schvaľuje:  
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej 
súťaže („OVS“) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) 
s výmerou 365 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, tak, že: 

• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemku je 1 200,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 200,00 
€, alebo ju presiahne,  

• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na 
stovky eur, 

• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
• víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude účastník OVS, 

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou 
pozemku, za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných 
podmienok, 

• nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len tá osoba, ktorá vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi súťaže k termínu uzávierky OVS nebude mať žiadne 
záväzky po dátume splatnosti, 

• súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme 
kúpnej zmluvy vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tla čenej“) 
forme, v dvoch úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú 
účastníkom OVS vlastnoručne podpísané, 

• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený 

v lehote 90 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2018 z 19. 7. 2018) 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 31. 10. 2018          Z: riaditeľ Domova dôchodcov, Sp. N. Ves 
* * * * * 
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21.   Mária Kirnerová, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves 
MUDr. Dušan Roch, Katarína Rochová, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves 
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD, Mgr. Alena Kleinová, Koceľova 2982/27, Sp. N. Ves 
JUDr. Janka Bocanová, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves 
Mgr. Ján Novák, Silvia Nováková, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves 
MUDr. Peter Marchyn, Mgr. Mária Marchynová, Koce ľova 2982/27, Spišská Nová Ves 
MUDr. Juraj Bevilaqua, MUDr. Štefánia Bevilaquová, Koceľova 2982/27, Sp. Nová Ves 
Ing. Miriam Zavacká, Fraňa Kráľa 287/6, Spišská Nová Ves 
Maroš Valent, Ing. Katarína Valentová, Lúčna 1718/19, Levoča 
Ing. Jozef Lörinc, MUDr. Katarína Lörincová, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves 
Slavomír Harčár, Júlia Har čárová, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves 
Ján Bartko, Mária Bartková , Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves 
Peter Slivovský, J. Matušku 2307/12, Spišská Nová Ves 
Mgr. Romana Melikantová, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves 
 Uvedení občania sú vlastníkmi, resp. spoluvlastníkmi: 

1. bytov a nebytových priestorov (garáží) v bytovom dome súp. č. 2982, zapísaných 
v LV  7044, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

2. pozemkov pod predmetným bytovým domom - par. č. KN-C 106/2, KN-C 106/8,  
zapísaných v LV 8649, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

3. pozemkov funkčne spojených s citovanou stavbou - par. č. KN-C 106/9, KN-C 108/8, 
zapísaných v LV  8346, k. ú.  Spišská Nová Ves, 

požiadali Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie do podielového spoluvlastníctva pozemok 
par. č. KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m2 (ďalej iba „predmetný pozemok“) 
vytvoreného geometrickým plánom č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.) s výmerou 438 m2, 
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

 

 

Súkromný 
pozemok –  

príjazd  
k nehnuteľnostiam 

Verejná komunikácia 

Pozemok KN-C 10087/2, 
k. ú. Spišská Nová Ves,  

vjazd ku garážam 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

B Y T O V K A 
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 V danom prípade ide o pozemok, cez ktorý žiadatelia majú zabezpečený JEDINÝ 
MOŽNÝ PRÍJAZD DO Z TROCH STRÁN UZAVRETÉHO DVORA („s lepá ulica“) S 
GARÁŽAMI NACHÁDZAJÚCIMI SA V SPODNEJ ČASTI CITOVANEJ BYTOVKY . 
Je to pozemok so spevneným povrchom, ktorý nie je využívaný na žiadny iný účel, 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.  

Predmetný pozemok bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 46/2017 (aktualizovaný 
11. 1. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves) na celkovú sumu 2 144,91 €. K danej 
sume sú v návrhu uznesenia pripočítané náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu 
vlastníctva predmetných nehnuteľností (náklady na vypracovanie geometrického plánu – 
227,00 €, 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 
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Koceľova 25, 27, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 10087 
(zast. pl.), zapísaného v LV 1, 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 
ZÁMER PREDAJA  pozemku nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 
a to parcely č. KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m2 novovytvorenej 
geometrickým plánom č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísanom 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva: 

a) spoluvlastnícky podiel 217/10000 do výlučného vlastníctva Márií Kirnerovej, 
Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,38 €, 

b) spoluvlastnícke podiely 468/10000 a 113/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov MUDr. Dušana Rocha a Kataríny Rochovej, 
Koceľova 2982/25, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 116,36 € a 31,02 €,  

c) spoluvlastnícke podiely 438/10000 a 112/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov PaedDr. Vladimíra Kleina a Mgr. Aleny 
Kleinovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 
109,14 € a 30,77 €, 

d) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva JUDr. Janky 
Bocanovej, Koceľova 2982/27, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €, 

e) spoluvlastnícke podiely 171/10000 a 511/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Mgr. Jána Nováka a Silvii Novákovej, Koceľova 
2982/27, Spišská Nová Ves,, za kúpnu cenu podielov 44,96 € a 126,69 €,  

f) spoluvlastnícke podiely 399/10000 a 112/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov MUDr. Petra Marchyna a Mgr. Márii 
Marchynovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 
99,77 €  a 30,77 €,  

g) spoluvlastnícke podiely 537/10000 a 111/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov MUDr. Juraja Bevilaqua a MUDr. Štefánii 
Bevilaquovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 
132,94 € a 30,54 €, 

h) spoluvlastnícky podiel 400/10000 do výlučného vlastníctva Ing. Miriam 
Zavackej, Fraňa Kráľa 287/6, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 102,36 €, 
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i) spoluvlastnícky podiel 402/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Maroša Valenta a Ing. Kataríny Valentovej, Lúčna 1718/19, Levoča, za 
kúpnu cenu 102,84 €, 

j) spoluvlastnícke podiely 434/10000 a 110/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Jozefa Lörinca a MUDr. Kataríny 
Lörincovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 
108,18 € a 30,30 €, 

k) spoluvlastnícky podiel 427/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Slavomíra Harčára a Júlii Har čárovej, Koceľova 2982/25, Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 108,85 €, 

l) spoluvlastnícke podiely 467/10000 a 113/10000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Jána Bartka a Márie Bartkovej, Koceľova 
2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 116,12 € a 31,02 €,  

m) spoluvlastnícky podiel 218/10000 do výlučného vlastníctva Petra Slivovského, 
J. Matušku 12/10, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,61 €, 

n) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva Mgr. Romany 
Melikantovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €, 

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 zabezpečenia 
jediného možného príjazdu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, pričom 
tento pozemok je pre mesto nevyužiteľný, nakoľko nesprístupňuje žiadne 
nehnuteľnosti mesta Sp. N. Ves, 

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. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku    
* * * * * 
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22.   PUMPERHAUS, s. r. o., Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves 
Dňa 11. 7. 2018 bola mestu Spišská Nová Ves doručená nižšie uvedená žiadosť: 
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Za MsÚ k uvedenej žiadosti poznamenávame, že: 

a) na pozemku žiadanom na odkúpenie:  
• par. č. KN-C 2169 sa nachádza verejné parkovisko (v grafike vyznačený bledšou 

modrou farbou), 
• súčasťou par. č. KN-C 2168/4 je aj chodník, ktorým sa zabezpečuje prístup k ZŠ Nad 

Medzou, k odkúpeniu časti pozemku prislúchajúcemu k stavbe vo vlastníctve 
žiadateľa je potrebný geometrický plán na jeho oddelenie  (v grafike vyznačený 
tmavšou modrou farbou), 

b) na pozemkoch žiadaných na nájom: 
• na par. č. KN-C 2168/3, KN-C 2166, KN-E 51324 sa nachádza verejný chodník 

a časť spevnených plôch s verejnou zeleňou (v grafike vyznačené  červenou farbou) 
• par. č. KN-C 2168/1, KN-C 2168/2 je v katastri nehnuteľností vyznačené 

duplicitné vlastníctvo so súkromnými vlastníkmi, t. j. na uvedených pozemkoch  
nemožno uzatvárať akékoľvek zmluvné vzťahy (v grafike vyznačené  
cyklamenovou farbou). 

 

 

A. Na základe uvedených skutočností odporúčame prija ť kladné uznesenie iba o 
predaji pozemkov par. č. KN-C 2167/1, KN-C 2167/5, KN-C 2167/9 a geometrickým 
plánom novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 2167/4, nachádzajúcich sa pod 
budovou vo vlastníctve žiadateľa (v grafike vyznačené  žltou farbou). 
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Keďže ide o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa, na ich predaj sa 
vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. 
prevod vlastníctva pozemkov priamo v prospech vlastníka stavby na nich postavenej. 

Všeobecná hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 31/2018, 
vypracovaným 11. 7. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Sp. Nová Ves, je 117 412,24 €. 
K uvedenej hodnote je potrebné pripočítať aj správny poplatok za vklad do katastra vo výške 
66,00 €, čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

 
B. V prípade  pozemku par. č. KN-C 2169 (v grafike vyznačené svetlejšou modrou 

farbou) za rozhodujúcu skutočnosť považujeme to, že sa na ňom nachádza hodne 
využívané verejné parkovisko. Vzhľadom na to, že žiadateľ v tomto čase v podstate 
nemá doriešený vzťah k ostatným pozemkom, ktoré by mu umožňovali realizovať jeho 
zámer, v súčasnosti neodporúčame riešiť zmenu jeho vlastníctva, a teda zachovať ho pre 
verejné potreby (jeho všeobecná hodnota je 101 111,43 €).  

 Ak by predsa len bola vôľa na jeho predaj, poznamenávame, že t. č. nejestvujú žiadne 
zaručené skutočnosti, ktoré by odôvodňovali jeho predaj priamo v prospech žiadateľa. 

 
C. Ako sme uviedli, pre zvyšné časti predmetu žiadosti sa tohto času vyskytujú  

skutočnosti, ktoré neumožňujú prija ť realizovateľné uznesenie k akejkoľvek zmene 
vlastníckych, resp. užívacích práv (duplicitné vlastníctvo a absencia geometrického/kých 
plánu/nov na oddelenie jednotlivých častí pozemkov). 

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

informáciu o žiadosti spol. PUMPERHAUS, s. r. o., Štefánikovo námestie 4, 052 01 
Spišská Nová Ves, o: 

a) odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa pod stavbou v jej výlučnom 
vlastníctve, 

b) odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v blízkosti stavby v jej výlučnom 
vlastníctve, 

c) nájom pozemkov mesta nachádzajúcich sa v blízkosti stavby v jej výlučnom 
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 pozemkov: 

• par. č. KN-C 2167/1 (zast. pl.) s výmerou 1087 m2, KN-C 2167/5 (zast. pl.) 
s výmerou 197 m2, KN-C 2167/9 (zast. pl.) s výmerou 451 m2, zapísaných v LV 1, 
k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geom. plánom č. 45/2018 (vyhotoveného 3. 7. 2018 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 
36595578) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 2167/4 (zast. pl.) s výmerou 
289 m2 z pozemku par. č. KN-E 51324, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, 

podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení do výlučného vlastníctva spol. PUMPERHAUS, s. r. o., Štefánikovo námestie 
4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 117 478,24 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku 
obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  zákonníka v platnom znení. 

     T: 30. 11. 2018                                           Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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23. Júlia Krupová, Tatranská 3108/2, 010 01 Žilina a
Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza

Podľa výpisu z  LV 10719 
území Spišská Nová Ves - parc. 
„predmetný pozemok“) , a to v
veci po nebohom spoluvlastníkovi pozemku
ktorého nadobúdateľkami vlastníctva 
každá v podiele po ďalšej ¼ (celkom teda budú vlastni
 Vzhľadom na to, že pre s
z dôvodu jeho umiestnenia (verejné priestranstvo) a
Žilinskom kraji,  ponúkli tento 

Keďže ide o pozemok: 
- ktorý je súčasťou hlavných p
- ktorý križujú inžinierske siete,
- ktorý je sčasti zastavaný chodníkom pre peších,
- na ktorom je plánovaná trasa cyklochodníkov,

OÚPaSP odporúča návrh na odkúpenie predmetného pozemku mestom
Navrhovateľky žiadajú kúpnu cenu vo výške 65,00 

ktoré mesto predávalo svoje pozemky situované v
s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:
1. berie na vedomie 

informáciu o potrebe majetko
51384/1 (zast. pl.) s výmerou 525 m, kat. územie Spišská Nová Ves,

2. schvaľuje: 
nadpolovičnou väčšinou hlasov 
s výmerou 525 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Júlie Krupovej, Tatranská 3108/2, 
010 01 Žilina a od Ing. Magdalény Scheberovej, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza
každá v podiele po 2/4, resp. ½, 

DOM SLUŽIEB  

PZ SR 
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Júlia Krupová, Tatranská 3108/2, 010 01 Žilina a Ing. Magdaléna Scheberová, Pod 
Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza 

LV 10719 uvedené panie sú spoluvlastníčkami
parc. č. KN-E 51384/1 (zast. pl.) s výmerou 525 m
to v podiele po ¼. T. č. sa realizuje zápis uznesenia v

spoluvlastníkovi pozemku (podiel ½) do katastra nehnute
vlastníctva sa taktiež stáva Júlia Krupová a Magdaléna Scheberová, 

celkom teda budú vlastniť po polovici pozemku
pre spoluvlastníčky je predmetný pozemok nevyužite

dôvodu jeho umiestnenia (verejné priestranstvo) a jednak z dôvodu, že obe bývajú v 
tento pozemok na odkúpenie mestu Spišská Nová Ves.

 

ťou hlavných peších komunikačných trás a priestranstiev, 
ktorý križujú inžinierske siete, 

asti zastavaný chodníkom pre peších, 
na ktorom je plánovaná trasa cyklochodníkov, 

návrh na odkúpenie predmetného pozemku mestom využiť
iadajú kúpnu cenu vo výške 65,00 €/m2, čo zodpovedá cenám, za 

ktoré mesto predávalo svoje pozemky situované v centre mesta. 
majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves.

stvo Spišskej Novej Vsi: 

potrebe majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemku parc. 
výmerou 525 m, kat. územie Spišská Nová Ves, 

čšinou hlasov odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 51384/1 (zast. pl.) 
kat. územie Spišská Nová Ves, od Júlie Krupovej, Tatranská 3108/2, 
Ing. Magdalény Scheberovej, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza

, resp. ½, za kúpnu cenu po 65,00 €/m2,  
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3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2018                                 Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

24. Danka Zelinková (a spoluvl.), Dolná Lehota 249, 976 98 Lopej, 
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom verejného chodníka nachádzajúceho sa na Ul. 

M. Gorkého. Chodník je z väčšej časti vybudovaný na pozemkoch v súkromnom 
vlastníctve. 

V danom prípade ide o pozemok par. č. KN-E 76065/2411 (záhrada) s výmerou 22 m2, 
zapísaný v LV 11065, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 28/2018, dňa 7. 7. 2018 
vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 473,22 €. Náklady spojené 
s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

Poznamenávame, že v prípade odmietnutia navrhnutého riešenia (prevodu) 
vlastníctva pozemku, jeho (spolu)vlastníci majú nárok na každoročnú finančnú náhradu 
(„nájomné“) za ich užívanie mestom, čo považujeme za finančne neefektívne riešenie. 

Na základe uvedeného navrhujeme predmetný pozemok odkúpiť tak, ako je to uvedené 
v návrhu uznesenia. 

 

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

informáciu o problematike neusporiadaných vzťahoch k pozemkom nachádzajúcich sa pod 
stavbami mesta Spišská Nová Ves, resp. tvoriacich verejné priestranstvá, ktoré na základe 
platnej legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta, 
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Ul. M. Gorkého 

Ul. F. Urbánka 

Holubnica 
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2. schvaľuje 
odkúpenie pozemku par. č. KN-E 76065/2411 (záhrada) s výmerou 22 m2, zapísaný v LV 
11065, k. ú. Spišská Nová Ves, a to od spoluvlastníkov pozemku: 

- Danky Zelinkovej, r. Kipikašová, 976 98 Dolná Lehota 249, (Lopej) – podiel 1/4 za 
118,31 €, 

- Andreja Zelinka, 976 98 Dolná Lehota 249, (Lopej) – podiel 1/12 za 39,43 €, 
- Dominiky Zelinkovej , r. Zelinková, F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves - 

podiel 1/12 za 39,43 €, 
- Martina Zelinka , F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves – podiel 1/12 za 

39,44 €, 
- Evy Vaškovej, r. Kipikašová, F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves podiel 

1/2 za 236,61, 
3. ukladá 

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

* * * * * 
 
 
25. Odkúpenie pozemkov na Leteckej ulici – využitie predkupného práva  

Mesto Spišská Nová Ves je podľa výpisu z LV 1729 podielovým spoluvlastníkom 
pozemkov parc. č. KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3 (ďalej len „predmetné 
nehnuteľnosti“) - v podieloch 248/721 a 237/721, kat. územie Spišská Nová Ves. Ide 
o pozemky nachádzajúce sa v zástavbe rodinnými domami Leteckej ulice. Zostávajúce 
podiely vlastní ďalších 6 spoluvlastníkov. Vzhľadom na to, že ostatní spoluvlastníci 
hodlajú predmetné nehnuteľnosti odpredať, doručili mestu Spišská Nová Ves návrh na 
využitie predkupného práva daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. O využití tohto práva môže rozhodnúť iba mestské zastupiteľstvo. 
 

 
 

Letecká ul. 

Ul. S. Chalupku 

Predmetné 
nehnuteľnosti 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

informáciu o možnom využití predkupného práva na odkúpenie podielov na 
nehnuteľnostiach  zapísaných v LV 1729 (parc. č. KN-C 5601 s domom, KN-C 5603 a 
KN-E 52509/3), kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. neschvaľuje 
využitie predkupného práva na prevod vlastníctva podielov ostatných 

spoluvlastníkov nehnuteľností zapísaných v LV 1729 (parc. č. KN-C 5601 s domom), 

KN-C 5603 a KN-E 52509/3) kat. územie Spišská Nová Ves, daného § 140 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v prospech mesta Sp. Nová Ves, 
3. ukladá 

informovať ostatných spoluvlastníkov o rozhodnutí MsZ.   
T: 31. 10. 2018       Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

26. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice 
(v zastúpení spol. KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves) 
   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 pozemku mesta Spišská Nová Ves.  

Ide o podzemné elektrické vedenia pre pripravovanú stavbu „Spišská Nová Ves, 
Fándlyho – TS, VN, NN“.  

Predmetná stavba bude umiestnená v časti pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast. pl.) 
zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa predloženej projektovej dokumentácie 
citovanej stavby je predpokladaný rozsah vecného bremena 24 m2. Rozsah vecného 
bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby. 

 

Predmetná časť pozemku  
na uloženie podzemného el. vedenia 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
v zastúpení spol. KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, 
o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
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 časti pozemku par. č. 
KN-E 72748/3 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to 
zakreslené v  PD stavby: „Spišská Nová Ves, Fándlyho – TS, VN, NN“,  
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 
Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom 
vyhotoveným po doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného 
bremena“ po ukončení stavby, 

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

T: 31. 10. 2018     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
V Spišskej Novej Vsi 12. 7. 2018 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner      

         

IBV Fándlyho 

Pozemok mesta  

Trasy podzemného 
elektrického vedenia  

Body napojenia  
na existujúce  
VN káblové 

vedenie uložené v 
zemi  

Ul. J. Fándlyho  


