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          Spišská Nová Ves, 19. 9. 2018 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
26. 9. 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: 
 

 
 
 
 
 
Návrhy na uznesenia: 
 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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VECI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOVANÍ MsZ:  
 

1. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice 
Uznesením mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 496/2018 z 19. 7. 2018 bol podľa 

materiálu:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf - str. 50 až 53) 
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 nájmu pozemkov, resp. ich 
častí, na dobu 10 rokov:   

- par. č. KN-C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665, k. ú. Hnilčík, v rozsahu 
geometrickým plánom č. 28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 spol. GEONA, s. r. o., IČO 
44318022), novourčených pozemkov par. č. KN-C 1371/4 (ost. pl.) s výmerou 38 m2, 
KN-C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 1371/6 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 a KN-
C 1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m2, v celkovom rozsahu 92 m2 za  1,00 €/rok, 

- par. č. KN-C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6 (zast. pl.) zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m2 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v rozsahu 12 m2 za 1,00 €/rok, 

- 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. 

V rámci rokovania MsZ o tejto žiadosti zaznela požiadavka, aby KSK 
novovybudované zastávky poskytol na užívanie za rovnakých liberálnych podmienok, 
ako to v tomto prípade robí mesto SNV. Písomné stanovisko KSK tvorí prílohu tohto 
materiálu.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 7. 9. 2018 v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení) zverejnil zámer predaja predmetných 
pozemkov 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 MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽEEE   
KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHH OOODDDNNNUUUTTT III EEE...   

 
Návrh na uznesenie: 

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

informáciu o žiadosti Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 
Košice, o nájom časti pozemkov v okrese Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nájom pozemkov: 
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- par. č. KN-C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665, k. ú. Hnilčík, 
v rozsahu geometrickým plánom č. 28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 spol. 
GEONA, s. r. o., IČO 44318022), novourčených pozemkov par. č. KN-C 1371/4 
(ost. pl.) s výmerou 38 m2, KN-C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 1371/6 
(ost. pl.) s výmerou 7 m2 a KN-C 1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m2, v celkovom 
rozsahu 92 m2 za  1,00 €/rok, 

- par. č. KN-C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6 (zast. pl.) 
zapísaných v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m2 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v rozsahu 12 m2 za 1,00 €/rok, 

- par. č. KN-E 55738 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. pl.) 
zapísanom v LV 1, k. ú. Sp. 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. Sp. 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, 

na dobu 10 rokov, pre účely vybudovania autobusových zastávok a portálov 
dopravného značenia podľa projektu obnovy ciest pripravovaného v rámci 
Integračného regionálneho operačného programu, v prospech Košického 
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pri čom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o realizáciu stavieb vo 
verejnom záujme, 

3. ukladá: 
zrealizovať nájom pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 31. 3. 2019.                                          Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

2.  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, Koceľova 2982/27, Sp. Nová Ves,  MUDr. Juraj Bevilaqua, 
MUDr. Štefánia Bevilaquová, Koceľova 2982/27, Sp. N. 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,  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  
Uvedení občania, ako vlastníci, resp. spoluvlastníci: 
• bytov a nebytových priestorov (garáží) v bytovom dome súp. č. 2982, zapísaných 

v LV  7044, k. ú.  Spišská Nová Ves, 
• pozemkov pod predmetným bytovým domom - par. č. KN-C 106/2, KN-C 106/8,  

zapísaných v LV 8649, k. ú.  Spišská Nová Ves, 
• 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, 
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požiadali Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie do podielového spoluvlastníctva pozemku 
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.), zapísaného v LV 1, k. 
ú. Spišská Nová Ves. 

Materiál k uvedenej žiadosti bol prerokovaný MsZ dňa 19. 7. 2018, úplné znenie 
materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu (str. 63-65): 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/M
sZ/predkladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf. 

Mestské zastupiteľstvo Sp. N. Vsi k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 503/2018 
s tým, že schválilo ZÁMER PREDAJA pozemku par. 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.), 
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva: 

a) spoluvlastnícky podiel 217/10000 do výlučného vlastníctva Márii 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 Marchyno vej, 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 €, 

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

 

 
 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 7. 9. 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 MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽEEE   
KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHH OOODDDNNNUUUTTT III EEE...   
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
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, a informáciu o zverejnení zámeru predaja 
pozemku podľa zákona o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje: znení  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.  zákona o majetku obcí v platnom 
znení predaj pozemku trojpätinovou väčšinou všetkých 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 Márii Kirnerovej, 

Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,38 €, 

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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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, Koce ľova 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 €, 

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, Ko ceľova 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: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.   
T: 31. 3. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
3. 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 
Uznesením Mest. zastupiteľstva Sp. Novej Vsi č. 487/2018 z 19. 7. 2018 bol podľa materiálu: 
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http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf - str. 25 až 31) 
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 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 po 1/8, za 
kúpnu cenu 1504,72 €.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 7. 9. 2018 v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení) zverejnil zámer predaja predmetných 
pozemkov 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 MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽEEE   
KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHH OOODDDNNNUUUTTT III EEE...   

 

Ul J. Hanulu 

Predmetné pozemky 
mesta Sp. Nová Ves 

Bytový dom - 
Ul. J. Hanulu č. 36 

Ohraničenie dvora 
užívaného spoločne 

s bytovkou 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
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, a informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa 
zákona o majetku obcí, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
predaj 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, podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, 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 €, 

Bytovka J. Hanulu č. 36 
s príslušným dvorom a záhradou 
a jestvujúcimi stavbami v nich 
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f) Kataríny Žiškovej, Teplička 299, (052 01Spišská Nová Ves), v podieloch po 1/8, za 
kúpnu cenu 1504,72 €, 

pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné 
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: 
zrealizovať predaj vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 31. 3. 2019                                          Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

4. 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.  

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). 

Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 07. 2018, k čomu bolo prijaté UZNESENIE Č. 489/2018. 
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.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade s citovaným 
uznesením a zákonom o majetku obcí v platnom znení, 07. 09. 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, MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽEEE   KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHHOOODDDNNNUUUTTT III EEE... 
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Predmetný pozemok 

Stav podľa GP č. 43/2017 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
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, 

- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej 
Vsi č. 489/2018 zo dňa 19. 07. 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. 
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: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  

T: 31. 3. 2019       Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 

Nehnuteľnosti v  
(spolu)vlastníctve 

žiadateľa 

Banícka ul. 

Konrádova ul. 

Predmetný 
pozemok 

Škultétyho ul. 

Reduta Zimná ul. 
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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, KN-C 9700/6, zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-
E 7802/1 zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Materiál k uvedenej žiadosti bol prerokovaný MsZ dňa 19. 7. 2018, úplné znenie 
materiálu v elektronickej forme sa nachádza tu (str. 14-18): 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/M
sZ/predkladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf. 

 
Mestské zastupiteľstvo Sp. N. Vsi k tomuto materiálu prijalo uznesenie č. 482/2018, 

ktorým nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválilo zámer predaja 
žiadaných pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, v prospech žiadateľa, za celkovú kúpnu cenu 5056,87 €. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 7. 9. 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 MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽEEE   
KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHH OOODDDNNNUUUTTT III EEE...   
 

 

Predmetné nehnuteľnosti 
Lyžiarskeho klubu Sp. N. Ves 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov v lokalite Rittenberg a informáciu 
o zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa zákona o majetku obcí, 

2. schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
predaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých 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), KN-C 9700/6 (TTP), zapísaných v LV 1, 
a pozemku par. č. KN-E 7802/1 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 

Žiadané pozemky (parcely s červenými číslami) 

Pozemky 
mesta 

Pozemky  
vo vlastníctve žiadateľa 

zjazdovka 



MsZ, 26. 9. 2018     

 

vlastníctve žiadateľa a predmetné pozemky sú pozemkami bezprostredne pri
k nehnuteľnostiam žiadateľ

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemk
T: 31. 3. 2019   

 
 
6. Júlia Krupová, Tatranská 3108/2, 010 01 Žilina a

Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza 
V rámci rokovania MsZ konaného 19. 7. 2018 bol prerokovaný náv

vlastníctva pozemku parc. č. 
Spišská Nová Ves (príslušný dokument v

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/Ms
Z/predkladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf
70 a 71). Uznesením mestského zastupite
odkúpenie citovaného pozemku
ktorý v rámci rokovania nebol k
uvedená konkrétna kúpna cena, predkladáme informáciu o
posudku č. 29/2018, vypracovano
na určenie všeobecnej hodnoty citovaného pozemku
určená na 65,67 €/m2. 
 

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

informáciu o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku parc. 
Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom

2. schvaľuje: 
nadpolovičnou väčšinou hlasov
s výmerou 525 m2, kat. územie Spišská Nová Ves

PZ SR 

DOM SLUŽIEB  

 K bodu rokovania 

14 

predmetné pozemky sú pozemkami bezprostredne pri
nostiam žiadateľa,  

 prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.   
    Z: ved. odd. správy majetku

* * * * * 

6. Júlia Krupová, Tatranská 3108/2, 010 01 Žilina a Ing. Magdaléna Scheberová, 
Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza – stanovenie kúpnej ceny 

rámci rokovania MsZ konaného 19. 7. 2018 bol prerokovaný náv
č. KN-E 51384/1 (zast. pl.) s výmerou 525 m

príslušný dokument v elektronickej forme sa nachádza tu
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/Ms

Z/predkladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf
Uznesením mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č

pozemku schválené, a to za cenu určenú znaleckým posudkom
rámci rokovania nebol k dispozícii. Keďže je nevyhnutné, aby v

onkrétna kúpna cena, predkladáme informáciu o vypracovanom 
vypracovanom Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves

enie všeobecnej hodnoty citovaného pozemku. Podľa tohto posudku 

stvo Spišskej Novej Vsi: 

stanovení všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN-E 51384/1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 29/2018,  

čšinou hlasov odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 51384/1 (zast. pl.) 
kat. územie Spišská Nová Ves, od Júlie Krupovej, Tatranská 3108/2, 

 

Predmetný 
pozemok 

 

P
rim

a 
ba

nk
a 

bodu rokovania č. 16 

predmetné pozemky sú pozemkami bezprostredne priľahlými 

 
ved. odd. správy majetku 

Ing. Magdaléna Scheberová,  

rámci rokovania MsZ konaného 19. 7. 2018 bol prerokovaný návrh prevodu 
525 m2 v prospech mesta 

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

Z/predkladane_materialy/2018/19_7_2018/MsZ_19_7_2018_Nehnutelnosti__web.pdf - str. 
stva Spišskej Novej Vsi č. 505/2018 bolo 

enú znaleckým posudkom, 
že je nevyhnutné, aby v uznesení bola 

vypracovanom znaleckom 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, 

a tohto posudku je jeho hodnota 

 

E 51384/1, kat. územie 

E 51384/1 (zast. pl.) 
od Júlie Krupovej, Tatranská 3108/2, 

Predmetný 
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010 01 Žilina a Ing. Magdalény Scheberovej, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza, 
každá v podiele po ½, za celkovú kúpnu cenu 34 477,00 €,   

3. ukladá 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia 
T: 31. 3. 2019                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

NOVÉ VECI:  
7.  PaedDr. Katarína Burdigová, Banícka 1489/6, Spišská Nová Ves 

Žiadateľka, ako výlučná vlastníčka bytu č. 6, vo vchode č. 6 bytového domu súp. č. 1489, 
k. ú. Spišská Nová Ves, nemá usporiadaný vlastnícky vzťah k bytovkou zastavanému 
pozemku par. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.) s výmerou 634 m2, preto požiadala mesto SNV 
o odkúpenie prislúchajúceho podielu, čo je 62/2074. 

Hodnota celého pozemku určená znaleckým posudkom č. 34/2018, vypracovaného 11. 9. 
2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 30 407,64 €. V prípade 
schválenia predaja pozemku odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako 
cena určená znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou 
prevodu vlastníctva pozemku (45,29 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € 
- správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností),  

 

 
 

Vzhľadom na to, že ide o pozemok pod bytovým domom, na jeho predaj sa vzťahuje 
výnimka podľa zákona o majetku obcí daná § 9a ods. 8 písm. a), t. j. ide o prevod 
vlastníctva pozemkov, ktoré „je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu 

Predmetný 
pozemok 

Konrádova ul. 

Zimná ul. 

Banícka ul. 
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(pozn.: tým je zákon o vlastníctve bytov), alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný 
prevod podľa osobitného predpisu“ (pozn.: znovu ide o zákon o vlastníctve bytov).  

Podľa VZN č. 3/2017 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (podľa zák. č. 
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) sa cena pozemkov určí najmenej 
vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom. V tomto prípade navrhovaná cena 
predmetného podielu na zastavanom pozemku je 912,33 €. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti PaedDr. Kataríny Burdigovej, Banícka 1489/6, Spišská Nová Ves, 
o odkúpenie bytovkou zastavaného prislúchajúceho podielu na pozemku par. č. KN-E 
71264/1 (zast. pl.) výmerou 634 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2.  schvaľuje 
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a VZN č. 3/2017 
o prevode vlastníctva bytov a  nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov kúpnu cenu podielu 62/2074 na 
pozemku par. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
prevádzaného do podielového spoluvlastníctva vlastníčky bytu č. 6, vchod č. 6 bytového 
domu súp. č. 1489, PaedDr. Kataríny Burdigovej, Banícka 1489/6, Spišská Nová Ves, 
a to 912,33 €, 

 3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2019       Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
8.  BSBA Oliver Krajňák, Čergovská 6, 052 01 Spišská Nová Ves  

a Ing. Veronika Slivková Krajňáková, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia sú spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves – 

pozemkov parc. č. KN-C 2578/1 (zast. pl.) s výmerou 380 m2, KN-C 2578/2 (zast. pl.) 
s výmerou 713 m2 a budovy s orientačným označením Ul. Ing. Kožucha č. 8 (súp. č. 3040) 
postavenej na pozemku KN-C 2578/1, každý v podiele po ½ (zapísané v LV 5963). Priamo 
s týmito nehnuteľnosťami súvisí spevnená plocha a pozemok parc. č. KN-C 2576/24 (zast. 
pl.) s výmerou 244 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“) vo vlastníctve mesta SNV, zapísaný 
v LV 1. Vzhľadom na to, že predmetný pozemok od doby ukončenia výstavby slúži na prístup 
a vstup do budovy, zároveň je využívaný ako plocha na zabezpečenie zásobovania a 
parkovania (cca 3 parkovacie miesta), žiadatelia požiadali mesto Spišská Nová Ves o jeho 
odkúpenie. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k predaju 
predmetného pozemku.  

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 žiadateľov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
je možné považovať skutočnosť, že ide o pozemok od doby ukončenia výstavby slúžiaci 
na prístup a vstup do budovy, zároveň je využívaný ako plocha na zabezpečenie 
zásobovania a parkovania (cca 3 parkovacie miesta), pri čom nemožno reálne 
predpokladať, žeby predmetný pozemok bol kvôli svojmu situovaniu a tvaru mestom 
využiteľný. 
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 Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 37/2018 vyhotoveného 
18. 09. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 10 868,00 €. 
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 

Nehnuteľnosti  
žiadateľov („PFAF“) 

Hanulova ul. 

Ing. Kožucha 

Rázusova ul. 

Nehnuteľnosti  
žiadateľov („PFAF“) 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
a Ing. Veroniky Slivkovej Krajňákovej, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová Ves o 
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísaného    
v LV 1, 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 - parc. č. KN-C 
2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do 
podielového spoluvlastníctva BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská Nová 
Ves a Ing. Veroniky Slivkovej Krajňákovej, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová Ves, 
každému v podiele po 1/2, za kúpnu cenu 10 965,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok od doby ukončenia výstavby slúžiaci na 
prístup a vstup do budovy, zároveň je využívaný ako plocha na zabezpečenie 
zásobovania a parkovania (cca 3 parkovacie miesta), pri čom nemožno reálne 
predpokladať, žeby predmetný pozemok bol kvôli svojmu situovaniu a tvaru mestom 
využiteľný, 
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: 30. 6. 2019                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
9.  Marek Klein a Martin Klein, Rybni čná 9200/13, Spišská Nová Ves 

Podľa výpisu z LV 9327 žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu 
súp. č. 9200 v kat. území Spišská Nová Ves, časť Novoveská Huta. Na základe vyjadrení 
žiadateľov sú dlhodobými užívateľmi časti susedného pozemku parc. č. KN-E 55927/5, 
ktorého vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves (LV 4342). Vzhľadom na to, že k tomuto 
pozemku nemajú usporiadané vlastnícke vzťahy, požiadali mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie geometrickým plánom č. 44/2018 (vyhotovený 10. 07. 2018 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8831/1 (záhrada) 
s výmerou 264 m2 z pozemku KN-E 55927/5, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská 
Nová Ves.  

V tejto súvislosti poznamenávame, že: 
-  ide o pozemok, ktorý netvorí bezprostrednú súčasť nehnuteľností 

vlastnených žiadateľmi (netvorí súčasť areálu ich nehnuteľností, nakoľko sú od seba 
odčlenené pozemkom slúžiacim ako cesta, vyššie v teréne ako chodník), 

- žiadatelia doposiaľ nemajú usporiadaný vzťah k pozemkom mesta, ktoré 
užívajú v súvislosti s rodinným domom Rybničná č. 13. 

  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k 
predaju predmetného pozemku.  

Ak MsZ prejaví vôľu citovaný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže (§9a 
ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  



MsZ, 26. 9. 2018      K bodu rokovania č. 16 

19 
 

 

 
 

 

Podľa geometrického plánu č. 44/2018 

Žiadaný pozemok 

Rod. dom vo vlastníctve 
žiadateľov 

Účelová 
komunikácia 

Rybničná ul. 

Predmetný 
pozemok 

Prístupová 
komunikácia 
k pri ľahlým 

nehnuteľnostiam 

Nehnuteľnosti žiadateľov sa 
nachádzajú vľavo od komunikácie 
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Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľností bola stanovená vo výške jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
nehnuteľností. Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 32/2018 
vypracovaným dňa 08. 09. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
4 652,00 € (17,62 €/m2). Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja 
(vypracovanie znaleckého posudku 31,88 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku 
v regionálnom periodiku 24,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) 
navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 4 773,88 €.   
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mareka Kleina a Martina Kleina, Rybničná 9200/13, 053 31 N. Huta 
o odkúpenie časti pozemku mesta parc. č. KN-E 55927/5, k. ú. Spišská Nová Ves,    

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č. 
44/2018 (vyhotovený 10. 07. 2018 Ing. I. Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 8831/1 (záhrada) s výmerou 264 m2 z pozemku KN-E 55927/5, 
zapísaného v LV 4342, kat. územie 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 cenou aspoň 4 800,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a 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: 31. 3. 2019                   Z: ved. odd. správy majetku  
* * * 

Novoveská Huta 

Predmetný pozemok 
Rodinný dom vo 

vlastníctve žiadateľov 

Rybničná ul. 

Hnilecká cesta 

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

žiadosť o prevod vlastníctva  pozemku parc. č. KN-C 8831/1 (záhrada) s výmerou 264 m2 

vytvoreného geometrickým plánom č. 44/2018, 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 „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 44/2018 
(vyhotovený 10. 07. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 8831/1 (záhrada) s výmerou 264 m2 z pozemku KN-E 55927/5, 
zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemkov je 4 800,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 4 800,00 €, 
alebo ju presiahne, 

• kúpna cena bude v súť. 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 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“, „tlačenej“) 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 26. 09. 2018) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  
T:   31. 3. 2019             Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
10. Martin Repaský, Lucia Repaská, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia požiadali mesto Spišská Nová Ves o zámenu geometrickým plánom č. 19/2018 
(vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35859890) 
novovytvorených pozemkov v lokalite medzi lyžiarskym areálom a  bývalou 
drobnochovateľskou osadou, a to: 

a) par. č. KN-C 9712/3 (ost. pl.) s výmerou 187 m2, z pozemku KN-C 9712/3 zapísanom 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech žiadateľov, 

b) par. č. KN-C 9707/17 (orná pôda) s výmerou 66 m2, KN-C 9707/18 (ost. pl.) 
s výmerou 7 m2, KN-C 9708/11 (TTP) s výmerou 114 m2, z pozemkov KN-C 9707/11, 
KN-C 9707/12, KN-C 9708/9, zapísaných v LV 306, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
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Výmera pozemkov navrhovaná na zámenu je rovnaká, a to 187 m2. 
Dôvodom na predloženie návrhu je zarovnanie hraníc jestvujúcich pozemkov a s tým 

ich efektívnejšie využitie (mesto Spišská Nová Ves získa jednak pozemky pod 
obratiskom plánovanej cesty na Nitrianskej ulici a zároveň pozemok slúžiaci na 
bezpečné obhospodarovanie lesného pozemku v jeho susedstve).  

  

 
 

 
 

Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Pozemky žiadateľov 

Rittenberg 

Nitrianska 
ulica 

Drobnochovateľská 
osada 

Predmetné 
pozemky 
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Pozemky navrhnuté na zámenu boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 36/2018  

vypracovaným  17. 9. 2018 Ing. J. Baculákom, Sp. N. Ves, na sumu 27,27 €/m2.   
V zmysle dohody náklady spojené na realizáciu prevodu vlastníctva (náklady na 

vypracovanie znaleckého posudku 35,06 € a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 
66,00 €) budú znášať obaja účastníci zámeny pozemkov rovným dielom.   

 
Zámenu pozemkov možno riešiť s prihliadnutím na to, že realizáciou predmetného 

návrhu mesto Spišská Nová Ves získa pozemky pod stavbou v jeho vlastníctve a zároveň 
pozemok slúžiaci na bezpečné obhospodarovanie lesného pozemku v jeho susedstve. 
 
Návrh na uznesenie: 

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

informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Martinom Repaským s Luciou 
Repaskou a mestom Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY  geometrickým 
plánom č. 19/2018 (vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou GEFOS SLOVAKIA, s. r. 
o., IČO 35859890) novovytvorených pozemkov: 
a) par. č. KN-C 9712/3 (ost. pl.) s výmerou 187 m2, z pozemku KN-C 9712/3, 

zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Martina Repaskéhoa 
manž. Lucii Repaskej, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová Ves, 

b) par. č. KN-C 9707/17 (orná pôda) s výmerou 66 m2, KN-C 9707/18 (ost. pl.) 
s výmerou 7 m2, KN-C 9708/11 (TTP) s výmerou 114 m2, z pozemkov KN-C 

Mesto zámenou získa  
tieto pozemky 

Žiadatelia zámenou získajú 
tento pozemok 

Ohraničenie pozemkov 
po zámene 

Mesto SNV 
Mesto 
SNV 
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9707/11, KN-C 9707/12, KN-C 9708/9, zapísaných v LV 306, k. ú. Spišská Nová 
Ves, v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

s tým, že náklady spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností budú znášať obaja 
účastníci zámeny pozemkov rovným dielom, 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 mesto Spišská Nová Ves získa pozemky jednak 
pod obratiskom plánovanej cesty Nitrianskej ulice a zároveň pozemok slúžiaci na 
bezpečné obhospodarovanie lesného pozemku v jeho susedstve, 

3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia 
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh zámeny nehnuteľnosti predložiť na najbližšie rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

        T: 31. 3. 2019                                Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
11.  Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, Bratislava  

Žiadateľ v r. 2016 uzavrel s mestom SNV nájomnú zmluvu č. 587/2016 na vybudovanie 
prepojovacieho chodníka a križovatky, rozšírenie komunikácie vrátane uloženia 
inžinierskych sietí v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k stavbe 
„PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL – NOVÝ MODEL“  s plánovanou/projektovanou 
výmerou záberu pozemku  2 318 m2. 

V súčasnosti je stavba skolaudovaná a v prevádzke, a tak požiadal o uzatvorenie 
Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného 
elektrického a vodovodného vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov mesta. 

Situovanie a rozsah vecného bremena sú dané geometrickým plánom č. 40451739-
39/2017 vyhotoveným 15. 1. 2018 geodetkou Ing. Elenou Olejárovou, IČO 40451739. Týmto 
GP je rozsah bremena vyčíslený na 279 m2. Vecné bremeno sa týka pozemkov - par. č. KN-
C 1422 (zast. pl.), KN-C 1433/1 (ost. pl.) a KN-C 1433/6 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, 
a pozemku par. č. KN-E 53554 (zast. pl.), zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 
 

 

Pozemky 
Mesta Spišská Nová Ves 

OC LIDL  

Situovanie vecného bremena  

Sídl. Západ 

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

Hodnota jednorazovej odplaty bola vypočítaná znaleckým posudkom č. 33/2018 zo 
dňa 10. 9. 2018, vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, a to 1433,04 €. 
K danej sume sú v návrhu uznesenia pripočítané náklady mesta spojené so zriadením 
vecného bremena (náklady na vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €). 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, Bratislava, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zriadenie vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4342- časť “C - Ťarchy“ 
v zneniach:  

„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo 
spoluvlastníka pozemkov par. č. KN-C 1422 (zast. pl.), KN-C 1433/1 (ost. pl.) a 
KN-C 1433/6 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového 
obmedzenia) strpieť: 
- právo umiestnenia stavby „PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL – NOVÝ 

MODEL“ na zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č. 40451739-39/2017 vyhotoveným 15. 1. 2018, 

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

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

„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo 
spoluvlastníka pozemku par. č. KN-E 53554 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, 
natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť: 
- právo umiestnenia stavby „PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL – NOVÝ 

MODEL“ na zaťaženom pozemku v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č. 40451739-39/2017 vyhotoveným 15. 1. 2018, 

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

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

za jednorazovú odplatu 1530,92 €, 
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2019           Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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12.  PhDr. Ján Vopálenský, Tehelná 359/44, Senec 
Navrhuje mestu Spišská Nová Ves prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-E 50865/1 

(zast. pl.) s výmerou 331 m2, zapísaný v LV 11727, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom sa 
nachádza spevnená plocha vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves.   

 

 
 

 

Predmetný 
pozemok 

Železničná spoločnosť  
Cargo Slovakia, a.s. 

Duklianska ul. 

FEB 
Farby-laky 
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Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 35/2018, dňa 12. 9. 2018 
vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 11 032,23  (33,33 €/m2). 
Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta 
Spišská Nová Ves. 

Poznamenávame, že v prípade odmietnutia navrhnutého riešenia (prevodu) 
vlastníctva pozemku, jeho vlastník má nárok na každoročnú finančnú náhradu 
(„nájomné“) za jeho užívanie jeho pozemku 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, 

2. schvaľuje 
odkúpenie pozemku par. č. par. č. KN-E 50865/1 (zast. pl.) s výmerou 331 m2, zapísaný 
v LV 11727, k. ú. Spišská Nová Ves, od PhDr. Jána Vopálenského, Tehelná 359/44, 
Senec, za kúpnu cenu 11 032,23 €, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
 
V Spišskej Novej Vsi 19. 9. 2018 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner      

         
 


