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          Spišská Nová Ves, 22. 11. 2018 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
29. 11. 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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1. 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 4 parkovacie miesta), žiadatelia požiadali mesto Sp. N. Ves o jeho odkúpenie. 
 

 
 

 

Predmetný pozemok 

Nehnuteľnosti  
žiadateľov („PFAF“) 

Hanulova ul. 

Ing. Kožucha 
Rázusova ul. 

Nehnuteľnosti  
žiadateľov („PFAF“) 
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k predaju 
predmetného pozemku.  

Predmet tejto žiadosti bol MsZ Spišskej Novej Vsi prerokovaný v rámci 
zasadnutia, ktoré sa konalo 26. 09. 2018 k čomu bolo prijaté uznesenie č. 529/2018. Ním 
bol schválený zámer predaja predmetného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa – je uvedený v nasledujúcom návrhu uznesenia 
k tomuto bodu) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľov.  

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. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 13. 11. 2018 zverejnil zámer zámeny predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na svojej úradnej tabuli a 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 Spišská Nová Ves: 
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,  

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
529/2018 zo dňa 26. 09. 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 parc. č. KN-C 2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísaného 
v LV 1, kat. územie 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 BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská 
Nová Ves a Ing. Veroniky Slivkovej Kraj ňákovej, 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 4 parkovacie miesta), pričom nemožno 
reálne predpokladať, žeby predmetný pozemok bol kvôli svojmu situovaniu a tvaru 
mestom využiteľný, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia  

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

* * * * * 
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2. Martin Repaský, Lucia Repaská, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Uznesením mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 532/2018 z 26. 9. 2018 bol podľa 

materiálu:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2018/26_9_2018/MsZ_26_9_2018_Nehnutelnosti_web.pdf  - str. 21 až 24) 
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  geometrickým 
plánom č. 19/2018 (vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO 
35859890) novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa na Nitrianskej ulici za 
lyžiarskym areálom Rittenberg, a to: 

a) pozemok 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 Repaského s manž. 
Luciou Repaskou, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová Ves, 

b) pozemky 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, 

bez finančného vyrovnania, s tým, že náklady spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností 
budú znášať obaja účastníci zámeny pozemkov rovným dielom. 

 
Výmera pozemkov navrhovaná na zámenu je rovnaká, a to 187 m2. 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 13. 11. 2018 zverejnil zámer zámeny predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na svojej úradnej tabuli a 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...   

 
 

 
 

Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Pozemky žiadateľov 

Rittenberg 

Nitrianska 
ulica 

Drobnochovateľská 
osada 
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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 kat. území Spišská Nová Ves, 

Mesto zámenou získa  
tieto pozemky 

Žiadatelia zámenou získajú 
tento pozemok 

Ohraničenie pozemkov 
po zámene 

Mesto SNV 
Mesto 
SNV 

Predmetné 
pozemky 
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- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
467/2018 z 13. 11. 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. o majetku obcí v platnom znení 
zámenu geometrickým plánom č. 19/2018 (vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou 
GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35859890) novovytvorených 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) pozemku 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 
Repaského a manž. Lucii Repaskej, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová 
Ves, z  dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania, 

b) pozemkov 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 s tým, že náklady spojené s 
realizáciu zámeny nehnuteľností budú účastníci zámeny pozemkov znášať 
rovným dielom, 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 
a neobmedzované obhospodarovanie lesného pozemku v jeho susedstve, 

3. ukladá: 
zrealizovať zámenu vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 30. 6. 2019                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
 
3.  Tomáš Bašista, Inovecká 12, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je podľa zápisu v LV 11887 vlastníkom pozemkov a rozostavanej stavby v  
Novoveskej Hute. Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie 
pri ľahlého pozemku par. č. KN-C 8507 (TTP) s výmerou 501 m2, ako geometrickým 
plánom č. 96/2018 (vyhotoveným dňa 9. 7. 2018 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 
378181726) novovytvorenej parcely z parcely KN-E 56000/1, zapísanej v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves (túto nehnuteľnosť má žiadateľ v nájme na základe nájomnej zmluvy 
č. NZ_015/2017 z 11. 4. 2017). Žiadateľ má záujem predmetný pozemok užívať spoločne 
s uvedenými nehnuteľnosťami.  

Žiadateľ k  žiadanému pozemku nemá žiadne práva prednostného prevodu. 
V prípade záujmu mesto môže predmetný pozemok 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 (40,35 €), 
zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku (24,00 €) a poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností (66,00 €).  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 44/2018 vyhotoveného 
21. 11. 2018 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 7 424,82 €. 
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Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Podľa GP č. 96/2018 

Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Pozemok mesta 

Horská ulica 

Novoveská Huta 

Kvetná ulica 

„Dolná“ časť 
pozemku 

„Horná“ časť 
pozemku 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Tomáša Bašistu, Inovecká 12, Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemku mesta nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves priľahlého k nehnuteľnostiam 
žiadateľa,  

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-C 8507 
(TTP) s výmerou 501 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 (vyhotoveným 
dňa 9. 7. 2018 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 378181726) z pozemku par. č. KN-E 
56000/1, zapísaného v LV 4342, 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 cenou aspoň 
7 600,00 €, 

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. 6. 2019      Z: ved. odd. správy majetku  

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

žiadosť o prevod vlastníctva  pozemku par. č. KN-C 8507 (TTP) s výmerou 501 m2 

vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 z pozemku par. č. KN-E 56000/1, 
zapísaného v LV 4342, , k. ú. 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 pozemku par. č. KN-C 8507 (TTP) 
s výmerou 501 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 (vyhotoveným dňa 9. 7. 
2018 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 378181726) z pozemku par. č. KN-E 56000/1, 
zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 
• minimálna akceptovaná kúpna cena pozemku je 7 600,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 7 600,00 €, 
alebo ju presiahne,  

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

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 800,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,  

• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
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• 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“, „tla čenej“) forme, v dvoch 
úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne 
podpísané, 

• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
• ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si 

vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 
zloženej účastníckej zábezpeky, 

• účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny, 
opravy alebo doplnky sú vylúčené, 

• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 
dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov,  

• mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS 
zrušiť, zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na 
predkladanie súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS, 

• súťažiaci sa OVS účastnia výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2018 z 29. 11. 2018) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  
T: 30. 6. 2019        Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
 
4.  Ing. Marek Sitko, Kollárova 1/11, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 51649/35 (zast. 
pl.) s výmerou 351 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Pozemok sa nachádza 
na Zvonárskej ulici v Spišskej Novej Vsi, teda mimo bydliska žiadateľa. Podľa žiadateľa, 
pozemok má byť využitý na oddychovú záhradku s altánkom a pod. 

Pozemok v minulosti slúžil ako jedna z prístupových ciest do areálu bývalých kasární, 
čomu zodpovedá aj priľahlá zástavba. Pozemok aj v súčasnosti je využívaný na príjazd 
do garáže tretieho subjektu a taktiež do dvorov, resp. záhrad priľahlých rodinných 
domov.  Výmera dvorov, resp. záhrad umožňuje prípadnú výstavbu ďalších dvoch 
rodinných domov. 

 
Stanovisko odd. ÚPaSP: 
Parcelou KN-E 51649/35 vedú distribučné rozvody plynu a zásobné vodovodné 

potrubie DN 100. Nevylučujeme existenciu aj ďalších inžinierskych sietí.  
Z uvedenej parcely vedú bočné vstupy na pozemky susediacich rodinných domov, 

ktoré sú zároveň vstupom do garáže, resp. do dvora.  
Na základe uvedených skutočností odd. územného plánovania odporúča uvedenú  

PARCELU NEPREDAŤ A PONECHAŤ AKO SÚČASŤ VEREJNÉHO PRIESTORU. 
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Zvonárska ulica 

Ulica Čs. armády 

Žiadaný pozemok 
mesta  

Spišská Nová Ves 

Alex park 

Žiadaný pozemok 

Garáž 

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

žiadosť Ing. Mareka Sitka, Kollárova 1/11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku 
par. č. KN-E 51649/35 (zast. pl.) s výmerou 351 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská 
Nová Ves, 

2. neschvaľuje 
predaj pozemku par. č. KN-E 51649/35 (zast. pl.) s výmerou 351 m2, zapísaného v LV 
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 

3. ukladá  
písomne informovať žiadateľa o prijatom uznesení MsZ SNV. 
T: 31. 3. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

5. VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36706311 
 Mesto SNV sa dlhodobo usiluje usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku pod cestou  
Sadrovcovej ulice v Novoveskej Hute. Aktuálnym vlastníkom predmetného pozemku je  
VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36706311. Ten v súčasnosti 
je ochotný doriešiť vlastnícky vzťah k predmetnému pozemku v prospech mesta Spišská 
Nová Ves.  Ide o časť pozemku parc. č. KN-C 8115/1 (zast. pl.). Geometrickým plánom č. 
11/2018, vyhotoveným Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, bola novovytvorená parcela 
(predstavujúca cestu) parc. č. KN-C 8115/7 (zast. pl.) s výmerou 1008 m2. 

Odkúpenie pozemku pod cestou odporúčame realizovať za kúpnu cenu vypočítanú 
znaleckým posudkom č. 42/2018 z 31. 10. 2018, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho č. 1, Spišská Nová Ves, čo je 17 620,00 €. Náklady spojené s majetkovoprávnym 
usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

Žiadaný pozemok 

Garáž 
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Podľa geometrického plánu 
č. 11/2018 a č. 12/2018 

Predmetný 
pozemok  

Novoveská Huta 

Hnilecká cesta 

Sadrovcová ul. 

Pozemky VSK MINERAL, s. r. o. 

Pozemok pod cestou 

B
yt

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

informáciu o návrhu na odkúpenie pozemku zastavaného cestnou komunikáciou na 
Sadrovcovej ulici v Novoveskej Hute, 

2. schvaľuje: 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie geometrickým plánom č. 
11/2018 (číslo úradného overenia 550/18, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 
51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8115/7 (zast. pl.) s výmerou 1008 
m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 
Košice, IČO 36706311, za celkovú kúpnu cenu 17 620,00 €,  

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 6. 2019                                            Z: ved. odd. správy majetku 

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

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 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 pripravované stavby: „SNV - sidl. Mier – ul. 
Komenského – zriadenie NN siete pre garáže“. 

Predmetná stavba bude umiestnená v časti pozemku par. č. KN-C 5748/1 (zast. pl.) 
s výmerou 11785 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. Podľa predloženej 
projektovej dokumentácie citovanej stavby je predpokladaný rozsah vecného bremena 202 
m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby.  
 

 

S. Chalúpku  

Pozemky mesta  

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

ZŠ Komenského 

MŠ Komenského  

Komenského ul. 



MsZ, 29. 11. 2018                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

15 
 

 
Vlastník pozemku (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 

jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemku, v ktorom 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 

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení 
spol. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy na zriadenie 
budúceho 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 pozemku par. č. KN-C 
5748/1 (zast. pl.) s výmerou 11785 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako 
je to zakreslené v  PD stavby: „„SNV - sidl. Mier – ul. Komenského – zriadenie NN 
siete pre garáže“, 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 ukončenej stavby, 

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

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

* * * * * 
 

V Spišskej Novej Vsi 22. 11. 2018 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner      

         
 

 
 

 


