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          Spišská Nová Ves, 5. 12. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
12. 12. 2019 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednosta úradu, vedúci odd. správy majetku mesta 
 
 
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. 



MsZ, 12. 12. 2019  K bodu rokovania: 18. 
 

2 
 

 
VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM:  

 
Z OSTATNÉHO ROKOVANIA MsZ:  
 
1. Soňa Timková, Palárikova 2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves 

V rámci rokovania MsZ dňa 29. 10. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 
Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 v kat. území 
Spišská Nová Ves. 

Žiadateľka je podľa výpisu z LV 5196 výlučnou vlastníčkou pozemkov parc. č. KN-C 
9420/1 (TTP) s výmerou 7098 m2 a KN-C 9420/7 (TTP) s výmerou 583 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves. 

Mestu Spišská Nová Ves doručila žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 
31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m2 - diel 4 (ďalej 
len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves. 

Predmetný pozemok pretína veľkú parcelu žiadateľky, čím znižuje jej optimálne 
využitie, preto žiada mesto o jeho odkúpenie v záujme scelenia svojich pozemkov.    

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 35/2019 
vyhotoveným dňa 25. 07. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 2 033,64 €. 

V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva predmetného pozemku (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností). 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 163/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo 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 žiadateľky.  

 

 

Pozemky 
žiadateľky 

Predmetný 
pozemok 

Bývalá ŠOD 

Cintorínska ul. 

Správa katastra 
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 26. 11. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam 
doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním MsZ)). 
K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, pripomienky 
alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MMM sssZZZ   MMM ÔÔÔŽŽŽ EEE   
KKK    DDDAAANNNEEEJJJ   VVVEEECCCIII    PPPRRRIII JJJAAAŤŤŤ    KKK OOONNNEEEČČČNNNÉÉÉ   RRROOOZZZHHH OOODDDNNNUUUTTT III EEE...   
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o:  
- žiadosti Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 

v kat. území Spišská Nová Ves, 
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, 

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 predaj geometrickým plánom č. 31/2019 
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m2 - diel 4 

Podľa geometrického plánu č. 31/2019 

Predmetný 
pozemok 

Pozemky žiadateľky 
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(ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 2296/11, 052 01 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 2 099,64 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje skutočnosti, že ide o pozemok, ktorý je kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre 
mesto nevyužiteľný, mesto ho nevyužíva, v územnoplánovacej dokumentácii sa ani  
pre budúcnosť s jeho využitím nepočíta, pričom žiadateľka jeho odkúpením by scelila 
pozemky vo svojom vlastníctve so zámerom ich budúceho optimálneho využitia, 

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

      T: 30. 6. 2020                                    Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

 
2. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591 

Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 165/2019 z 29. 10. 2019 bol 
podľa materiálu 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/
predkladane_materialy/2019/29_10_2019/MsZ_29_10_2019_Nehnutelnosti_-_web.pdf - 
str. 41 až 43) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený zámer zámeny 
nehnuteľností:  
a) spoluvlastníckych podielov na: 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 
Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených 
pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 
(zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s výmerou 37 m2 (diel 7) 
a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) 
s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2 (celkom 926 m2) 
zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/3,  

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 
12074, k. ú. Sp. Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2 (obidva podiely v súčte 702 m2), 

do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská 
Nová Ves, IČO 329614,  

b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská 
Nová Ves, IČO 36749591.  

Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené znaleckým 
posudkom č. 51/2019, vyhotoveným 15. 10. 2019, Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, 
nasledovné: 

- celkové spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v spoluvlastníctve navrhovateľa  – 
14 150,54 €, 

- pozemok vo výlučnom mesta – 14 755,29 €.  
Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide 

o zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (604,75 €) v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. 
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Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (35,77 € - náklady na vypracovanie 

znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) uhradia budúce 
zmluvné strany rovnakým dielom.  

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 26. 11. 2019 zverejnil zámer zámeny predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 

Ponúkané pozemky 

Sadová ulica 

AŠ Tatran 

Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 

Hornád 

Tepličská cesta 

Amfiteáter 

(1/3) 
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(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 návrhu spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 
36749591, na zámenu pozemkov pri atletickom štadióne Tatran, 

- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
165/2019 z 29. 10. 2019 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 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu:  
a) spoluvlastníckych podielov na: 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, 
novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 
(diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 
s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) 
s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti 
podielu 1/3,  

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 
12074, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2, 

do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská 
Nová Ves, IČO 36749591,s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská 
Nová Ves,  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská 
Nová Ves získa do vlastníctva pozemok pod svojou stavbou a verejným 
priestranstvom, 

3. ukladá: 
zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia 

 T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
3 . VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311 

Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 171/2019 z 29. 10. 2019 bol 
podľa materiálu 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/
predkladane_materialy/2019/29_10_2019/MsZ_29_10_2019_Nehnutelnosti_-_web.pdf - 
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str. 51 až 54) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený zámer zámeny:  
 
a) pozemkov do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 

052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614, a to: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 

Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 3, 4, 5, 6),  KN-C 
8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. pl.) s výmerou 2170 m2 
(diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 9), z parciel KN-E 6802, 
KN-E 6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 
55759/2, KN-E 55759/201, zapísaných v LV 9594, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 9594, k. 
ú. Spišská Nová Ves (celkom 11 830 m2), 
 

b) pozemkov do výlučného vlastníctva spol. VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125, 
Košice, IČO 36706311, a to: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 

Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-C 7990/2 (ost. pl.) 
s výmerou 147 m2 (diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 745 m2 (diel 11, 12, 13, 14, 
15), KN-C 8000/4 (vodná plocha) s výmerou 7 m2 (diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) 
s výmerou 23 m2 (diel 17), KN-C 8000/5 (vodná plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), 
z parciel KN-E 55755/5, KN-E 55755/2, KN-E 55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 
55780/101, zapísaných v LV 4342, a parciel KN-C 7999, KN-C 9797/6, zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 597/19, novovytvoreného pozemku 
par. č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 (diel 1), z parcely KN-E 7931 
zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 598/19, novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, KN-C 9645/20 (ost. pl.) 
s výmerou 8796 m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 4920 m2 (diel 1, 2, 3), z parcely 
KN-C 9645/1 zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2, 
zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 599/19, novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 1), KN-C 9678/11 
(zast. pl.) s výmerou 827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 zapísanej v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves, 

• pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 (ost. pl.) 
s výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 9678/6 (ost. pl.) 
s výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, zapísané v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves (celkom 53 316 m2). 

Rozhodujúca časť týchto pozemkov sa nachádza v lome Gretľa.  
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NAVRHOVANÁ ZÁMENA  sa realizuje NA ZÁKLADE HODNÔT 

PREDMETNÝCH POZEMKOV! (pozemky v lesnej oblasti majú extrémne nízku 
hodnotu – rádovo v eurocentoch). 

   Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (66,00 € - poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností) uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.  

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 26. 11. 2019 zverejnil zámer zámeny predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na 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 navrhovanej zámene pozemkov medzi spol. VSK MINERAL, s. r. o., 

Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311 a mesta Spišská Nová Ves, Radničné 
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614 

- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
171/2019 z 29. 10. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení,  

 

Zamieňané pozemky v prospech 
mesta Spišská Nová Ves 

Zamieňané pozemky v prospech 
VSK MINERAL, s. r. o. 

Spišská Nová Ves – 
Novoveská Huta 

LOM 
GRETĽA 

„Sadrovka“ 
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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 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu 
a) pozemkov: 

• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 
3, 4, 5, 6),  KN-C 8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. 
pl.) s výmerou 2170 m2 (diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 
9), z parciel KN-E 6802, KN-E 6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, 
KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2, KN-E 55759/201, zapísaných v LV 
9594, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 
9594, k. ú. Spišská Nová Ves, 

DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES , Radničné 
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

b) pozemkov: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-
C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2 (diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 
745 m2 (diel 11, 12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4 (vodná plocha) s výmerou 7 m2 
(diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2 (diel 17), KN-C 8000/5 (vodná 
plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E 55755/2, KN-E 
55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a parciel KN-
C 7999, KN-C 9797/6, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 597/19, 
novovytvorený pozemok par. č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 
(diel 1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 598/19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, 
KN-C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796 m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 
4920 m2 (diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1 zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 
7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 599/19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 
1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou 827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 
zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 
(ost. pl.) s výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 
9678/6 (ost. pl.) s výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, 
zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA spol. VSK MINERAL , s. r. o., Južná cesta 
125, Košice, IČO 36706311,  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská 
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Nová Ves za svoje takmer nevyužiteľné pozemky získa do vlastníctva pozemky 
potrebné pre jeho pripravované, resp. uvažované investičné akcie, 

3. ukladá:  
zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
NOVÉ VECI:  
 
4. Štefan Roško a manž. Mária Rošková, I. Stodolu 2496/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú podľa výpisu z LV 1944 bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu 
súp. č. 2496 a pozemku parc. č. KN-C 6834/1 (zast. pl.) s výmerou 566 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ktorý je sčasti zastavaný uvedeným rodinným domom a sčasti tvorí dvor a 
záhradu pri tomto rodinnom dome.  

Vzhľadom na to, že nie všetky pozemky pod domom majú majitelia 
majetkovoprávne usporiadané, doručili mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie 
pozemku parc. č. KN-C 6834/2 (zast. pl.) s výmerou 37 m2, kat. územie Spišská Nová Ves 
(ďalej len „predmetný pozemok“). 

Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 57/2019 
vypracovaným dňa 22. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
1 240,00 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) sa 
premietnu do ceny pozemku ako súvisiaci náklad.  

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok je zastavaný rodinným domom vo vlastníctve 
žiadateľov, možno uplatniť zákonnú výnimku podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 8 písm. 
b), t. j. predaj pozemku vykonať priamo vlastníkom citovanej stavby. 

 

 

Umiestnenie 
predmetného 

pozemku 

I. Stodolu ul. 

Gorkého ul. 

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

informáciu o žiadosti Štefana Roška a manž. Márie Roškovej, I. Stodolu 2496/2, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 6834/2, zastavaného 
stavbou (rodinným domom) žiadateľov, kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 
6834/2 (zast. pl.) s výmerou 37 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 

Nehnuteľnosti žiadateľov 

Žiadaný pozemok 

Žiadaný 
pozemok 
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podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Roška a manž. Márie Roškovej, I. 
Stodolu 2496/2, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 337,88 €,  

3. ukladá:  
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  
T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
 
5. Peter Pirník, Tri Vody VI 1644/14, 900 45 Malinovo 

Žiadateľ, ako rodinný príslušník spoluvlastníka rodinného domu súp. č. 1016, postaveného 
na pozemku par. č. KN-C 1165, k. ú. Spišská Nová Ves, požiadal mesto o odkúpenie časti 
pozemku par. č. KN-E 50480 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v rozsahu cca 176 m2, ktorý susedí s vyššie uvedenými nehnuteľnosťami. 

Účelom kúpy je rozšírenie dvora citovaného rodinného domu. 
 

 
 

K danej problematike je žiaduce uviesť nasledovné: 
- žiadateľ nie je vlastníkom a ani spoluvlastníkom predmetného rodinného domu, 
preto z hľadiska zákona o majetku obcí nemá žiadne prednostné právo k danému pozemku 
(ani podľa osobitného zreteľa, teda nie je tu na čo prihliadať),  
- pri prípadnom predaji by sa malo uvažovať o obchodnej verejnej súťaži, čo by 
v konečnom dôsledku mohlo viesť k predaju úplne inému subjektu, 
- po prípadnej realizácii prevodu vlastníctva (akoukoľvek formou) sa dá očakávať  
zvýšený počet požiadaviek o odkúpenie zvyšných/podobných častí (nielen) daného 
priestranstva (precedens) , 
- predmetný pozemok tvorí súčasť „zeleného verejného priestranstva“ (v podstate 
parku ), tvoriaceho oddychovú zónu pre obyvateľov mesta so vzrastlou zeleňou, detským 
ihriskom a lavičkami), ktorý si v prevažnej miere vybudovali samotní tamojší občania,  

Žiadaná časť pozemku 

Rodinný dom súp. č. 1016 

Kuzmányho ul. 
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- MsÚ eviduje požiadavku tamojšieho MsV na rozšírenie priľahlého detského ihriska 
– v tomto duchu je predmetná žiadosť o pozemok zvlášť problematická, 
- pri predpokladanej hranici  žiadaného pozemku sa nachádzajú stromy (viď 
grafika), pričom nastane otázka ich budúcnosti – prípadnému budúcemu majiteľovi by tam 
zavadzali, nakoľko koruny stromov by boli prerastené nad daný pozemok, odpad z nich by 
znečisťoval daný pozemok, čo by viedlo k požiadavke na ich odstránenie, 
- ccceeelll ooossspppooolll ooočččeeennnssskkk ýýýmmm   zzzáááuuujjj mmmooommm   jjj eee   vvvyyyttt vvvááárrr aaaťťť///rrr eeeaaalll iii zzzooovvvaaaťťť   ooopppaaattt rrr eeennniii aaa   nnnaaa   zzznnniii žžžooovvvaaannniii eee   
dddooopppaaadddooovvv   kkk lll iiimmmaaattt iii ccckkk eeejjj    zzzmmmeeennnyyy   aaa   nnniii eee   pppooosssttt uuupppooovvvaaaťťť   ooopppaaačččnnnýýýmmm   sssmmmeeerrr ooommm, preto prípadný predaj 
tohto pozemku by bol kontraproduktívnym krokom. 

Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme odporučiť predmetnú žiadosť 
zamietnuť.  
 

 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Petra Pirníka, Tri Vody VI 1644/14, 900 45 Malinovo, o odkúpenie 
časti pozemku mesta par. č. KN-E 50480 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská 
Nová Ves, 

2. neschvaľuje 
žiadosť Petra Pirníka, Tri Vody VI 1644/14, 900 45 Malinovo, o odkúpenie časti pozemku 
mesta parc. č. KN-E 50480 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

3. ukladá:  
žiadateľa písomne informovať o neschválení predaja pozemku,  
T:  31. 3. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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6. Jozef Dziak a manž. Silvia Dziaková, Lú
Nová Ves 

Žiadatelia sú podľa LV 9371 
v Novoveskej Hute, a to pozemkov
a rodinného domu súp. č. 9343 postaveného na pozemku parc. 

Vzhľadom na to, že jediný možný 
pozemku vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, 
doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom 
594/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, I
parc. č. KN-C 8666/2 (zast. pl.) s
m2 – diel 2 a KN-C 8666/4 (TTP) s
pozemky“), z parcely parc. č. KN
Ves.  

Oddelenie územného plánovania a
plánovania súhlasí s predajom predmetných pozemkov.

Hodnota predmetných pozemkov ur
vyhotoveným dňa 15. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves je 
V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripo
predmetných pozemkov, a to 227,00 
€ - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku a 66,00 
katastra nehnuteľností.  

Vzhľadom na to, že predmetné pozemky 
nehnuteľnostiam a záhradu, odporú
skutočnosti prihliadať (brať na to osobitný zrete
e (čo je prevod majetku z dôvodu osobitného zrete
znení.  

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 
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manž. Silvia Dziaková, Lúčna 9343/4, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 

ľa LV 9371 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnute
pozemkov parc. č. KN-C 8669, KN-C 8670/2 a

č. 9343 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8670/3. 
jediný možný prístup k týmto nehnuteľnostiam majú cez 

íctve mesta Spišská Nová Ves, požiadali o jej odkúpenie.
odkúpenie geometrickým plánom č. 70/2019 (číslo úradného overenia 

vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených 
st. pl.) s výmerou 89 m2 – diel 1, KN-C 8666/3 (TTP) s

C 8666/4 (TTP) s výmerou 22 m2 – diel 3 (ďalej len „predmetné 
č. KN-E 56047/3, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová 

ého plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
predajom predmetných pozemkov. 

predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom 
a 15. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves je 

tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
to 227,00 € - odmena za vyhotovenie geometrického plánu, 31,88 

odmena za vyhotovenie znaleckého posudku a 66,00 € - správny poplatok za v

predmetné pozemky žiadatelia využívajú ako
a záhradu, odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedené 
ť ť na to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. 

dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v

 

Žiadaný 
pozemok 
(cesta) 

bodu rokovania: 18. 

na 9343/4, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 

bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností 
C 8670/2 a KN-C 8670/3 

C 8670/3.  
ľnostiam majú cez časť 

jej odkúpenie. Mestu SNV 
číslo úradného overenia 

O 43248454) novovytvorených pozemkov 
C 8666/3 (TTP) s výmerou 61 

ďalej len „predmetné 
LV 4342, kat. územie Spišská Nová 

hľadiska územného 

ená znaleckým posudkom č. 55/2019 
a 15. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves je 3 087,40 €.  

ítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
odmena za vyhotovenie geometrického plánu, 31,88 

správny poplatok za vklad do 

žiadatelia využívajú ako prístup k svojim 
posudzovaní tejto žiadosti na uvedené 

ť ľa § 9a ods. 8 písm. 
majetku obcí v platnom 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Jozefa Dziaka a manž. Silvie Dziakovej, Lúčna 9343/4, 053 31 
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 56047/3, 
zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  GP č. 
70/2019 (číslo úradného overenia 594/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 

Kostol 

Novoveská Huta 

Situovanie 
predmetných 

pozemkov 

Horská ul. 

Podľa geometrického plánu č. 70/2019 
 

Pozemky vo vlastníctve mesta SNV 

 Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

 

Smer pohľadu  
na snímke 
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43248454) pozemku - novovytvorených parc. č. KN-C 8666/2 (zast. pl.) s výmerou 89 m2 
– diel 1, KN-C 8666/3 (TTP) s výmerou 61 m2 – diel 2 a KN-C 8666/4 (TTP) s výmerou 
22 m2 – diel 3, z parcely parc. č. KN-E 56047/3, zapísanej v LV 4342, kat. územie Sp. N. 
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Dziaka a manž. Silvie Dziakovej, 
Lúčna 9343/4, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 3 412,28 €, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný 
pozemok slúži ako jediný možný prístup k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve,  

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 MsZ. 

T: 30. 4. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
7.  Ing. Štefan Grondžák, Sládkovičova 3027/9, 052 01 Spišská Nová Ves 

Štefan Grondžák je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1585/2 (LV 5976), 
spolu s manželkou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemkov KN-C 1586/3, 1584/5 (LV 
6844) a spolu s manželkou podielovými spoluvlastníkmi stavby (polyfunkčný dom) so súp. č. 
3027 postavenej na pozemku parc. č. KN- C 1586/3 (LV 11552), kat. územie Sp. Nová Ves. 

Navrhovateľ mestu navrhuje zámenu pozemkov, ktorou by do svojho vlastníctva 
získal pozemky KN-C 1584/14 (zast. pl.) s výmerou 19 m2 a novovytvorený pozemok KN-C 
1584/23 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, pričom mestu SNV ponúka do vlastníctva 
novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1585/7 (zast. pl.) s výmerou 21 m2 . 

 

 

Železničné trate 

Bývalá 
Hypernova 

Autobusová 
stanica 

 

Duklianska ul. 

Sládkovičova ul. 

Fabiniho ul. 

Situovanie pozemkov 
navrhovaných na zámenu 
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(autobusová 
stanica) 

Hypernova 

Autobusová 
stanica 
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Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli 

Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom 
dňa 09. 11. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C 1584/14, KN
- parc. č. KN-C 1585/7 –

Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamie
o zámenu nehnuteľností bez finan

Náklady spojené s realizáciou z
vypracovanie znaleckého posudku a
uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.

 
V danom prípade ide o

tvoriaceho časť predzáhradky žiadate
neobmedzuje v užívaní predmetného pozemku, avšak každú doterajšiu žiados
vlastníctva do jeho vlastníctva zamietlo s
svoje potreby – napr. pre budúce uloženie sietí do zeme
prípadnému rozkopávaniu spevnených plôch
uprednostnilo svoje záujmy/potreby

V súčasnosti žiadateľ/navrho
potreby nepotrebuje, nakoľko ide o
mesta. Zároveň je úplne problematické, ak nie nemožné, nájs
„osobitný zreteľ“, kvôli ktorému by k
záujmu) malo dôjsť. 

Na základe uvedeného odporú
zamietnuť/neschváliť. 

 

Ponúkaný pozemok 
(mimo chodníka)
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navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené
Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 53/2019 vyhotoveným 

C 1584/14, KN-C 1584/23 – 688,80 €, 
– 688,80 €.  

adom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká, ide 
ností bez finančného vyrovnania. 

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (31,88 
vypracovanie znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnute

zmluvné strany rovnakým dielom.  

danom prípade ide o opakovanú žiadosť o získanie vlastníctva k
 predzáhradky žiadateľovho domu. Mesto žiadnym spôsobom žiadate
užívaní predmetného pozemku, avšak každú doterajšiu žiados

vlastníctva do jeho vlastníctva zamietlo s tým, že mesto si ponecháva daný pozemok pre 
napr. pre budúce uloženie sietí do zeme, čo nám umožní sa vyhnú

prípadnému rozkopávaniu spevnených plôch autobusovej stanice, 
/potreby pred súkromnými/osobnými záujmami žiadate
ľ/navrhovateľ mestu ponúka pozemky, ktoré mesto pre svoje 

potreby nepotrebuje, nakoľko ide o pozemky nachádzajúce sa mimo spevnených plôch 
je úplne problematické, ak nie nemožné, nájsť právne nespochybnite
“, kvôli ktorému by k  danej zámene (napr. z hľ

Na základe uvedeného odporúčame predmetný návrh zámeny

Ponúkaný pozemok  
(mimo chodníka) 

bodu rokovania: 18. 

 

ohodnotené Ing. Jánom 
č. 53/2019 vyhotoveným 

ľností je rovnaká, ide 

ností (31,88 € - náklady na 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) 

získanie vlastníctva k pozemku  
ovho domu. Mesto žiadnym spôsobom žiadateľa 

užívaní predmetného pozemku, avšak každú doterajšiu žiadosť o prevod  
mesto si ponecháva daný pozemok pre 

umožní sa vyhnúť 
autobusovej stanice, teda mesto 

pred súkromnými/osobnými záujmami žiadateľa. 
ktoré mesto pre svoje 

pozemky nachádzajúce sa mimo spevnených plôch 
ť právne nespochybniteľný 

hľadiska verejného 

ame predmetný návrh zámeny 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o Ing. Štefanom Grondžákom, Sládkovičova 3027/9, 052 01 Spišská Nová Ves, 
navrhovanej zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves,   

2. neschvaľuje: 
návrh vzájomnej zámeny pozemkov parc. č. KN-C 1584/14, KN-C 1584/23 a parc. č. 
KN-C 1585/7 v k. ú. Sp. N. Ves danej Ing. Štefanom Grondžákom, Sládkovičova 3027/9, 
052 01 Spišská Nová Ves, 

3. ukladá:                          
navrhovateľa zámeny písomne informovať o neschválení zámeny pozemkov podľa tohto 
uznesenia.  

T: 31. 3. 2020                                                                    Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
8. František Letanovský a manž. Mária Letanovská, Hnilec 3/18, 053 75 Hnilec 

Žiadatelia sú v kat. území Hnilec bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu 
súp. č. 3 a pozemkov tvoriacich dvor a záhradu tohto domu. Nakoľko pozemky pod 
citovaným domom (parc. č. KN-E 96726 a KN-E 96727) sú vo vlastníctve mesta Spišská 
Nová Ves a žiadatelia chcú mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanému 
rodinnému domu, požiadali o ich odkúpenie. Vzhľadom na to, že pozemky sú zastavané, 
pre mesto sú nevyužiteľné. Ide o parcely parc. č. KN-E 96726 (zast. pl.) s výmerou 164 m2 
a KN-E 96727 (zast. pl.) s výmerou 127 m2. 

Všeobecná hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 54/2019, 
vypracovaným 09. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 794,43 €.  

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

Keďže žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľov, na predaj 
pozemkov sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a ods. 
8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemkov priamo v prospech vlastníkov stavby na nich 
postavenej.  

 

 

Kostol a 
cintorín 

Futbalové 
ihrisko 

Železničná trať 

Hnilec 

Nehnuteľnosti žiadateľa  
a žiadané pozemky 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Františk
3/18, o odkúpenie pozemkov pod ich rodinným domom v

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona 
nadpolovičnou väčšinou prít

Pozemky vo vlastníctve 

 K bodu rokovania: 18.
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stvo Spišská Nová Ves: 

Františka Letanovského a manž. Márie Letanovskej, 053 75 Hnilec 
pozemkov pod ich rodinným domom v kat. území Hnilec,  

súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
čšinou prítomných poslancov predaj pozemkov parc. 

Žiadané pozemky 
(zastavané) 

Pozemky vo vlastníctve 
žiadateľov 

bodu rokovania: 18. 

 

 

manž. Márie Letanovskej, 053 75 Hnilec 
kat. území Hnilec,   

majetku obcí v platnom znení 
parc. č. KN-E 96726 
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(zast. pl.) s výmerou 164 m2 a KN-E 96727 (zast. pl.) s výmerou 127 m2, kat. územie 
Hnilec, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Letanovského 
a manž. Márie Letanovskej, Hnilec 3/18,  053 75 Hnilec, za celkovú kúpnu cenu 
892,31 €,  

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

      T: 30. 6. 2020                                        Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

9. Ing. Jaroslav Bartko, Aténska 24, 040 13 Košice  
Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie pozemkov par. č. KN-E 

9102 (TTP) s výmerou 8229 m2, KN-E 9103 (TTP) s výmerou 1797 m2, KN-E 9110 (TTP) 
s výmerou 4774 m2, KN-E 8707/1 (TTP) s výmerou 2827 m2, KN-E 8707/2 (TTP) 
s výmerou 3259 m2 (celkom 20886 m2), zapísaných v LV 141, k. ú. Hnilec. Jedná sa 
o pozemky nachádzajúce sa v extraviláne obce (teda   pppoooľľľnnnooohhhooossspppooodddááárrr ssskkk eee   pppooozzzeeemmmkkk yyy))),,, 
susediace s lesnými pozemkami mesta Spišská Nová Ves. 

Predmetné pozemky žiadateľ chce následne zameniť za pozemky vo vlastníctve Sl. 
republiky  (MsÚ nemá vedomosť, či SR bude ochotná na uvažovanú zámenu pristúpiť), ktoré 
susedia s nehnuteľnosťami v jeho výlučnom vlastníctve, a zároveň sú pozemkami dotknutými 
žiadateľom plánovaným projektom „„„ RRReeekkkooonnnšššttt rrr uuukkkccciii aaa   CCChhhRRRZZZ   GGGaaabbbaaačččkkkaaa   –––   HHH nnniii lll eeeccc---DDDeeelll aaavvvaaa“““    (ChRZ 
= chatové rekreačné zariadenie; MsÚ projekt nemá k disp.)...      

Žiadateľ k  žiadaným pozemkom nemá žiadne práva prednostného prevodu. 
V prípade záujmu mesto môže 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.  

Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 59/2019 vyhotoveného 22. 
11. 2019 Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Spišská Bela, je 445,00 €. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Jaroslava Bartka, Aténska 24, 040 13 Košice, o odkúpenie 
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v k. ú. Hnilec,  

2. schvaľuje 
v súlade so zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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-E 9102 (TTP) s výmerou 8229 m2, KN-E 9103 
(TTP) s výmerou 1797 m2, KN-E 9110 (TTP) s výmerou 4774 m2, KN-E 8707/1 (TTP) 
s výmerou 2827 m2, KN-E 8707/2 (TTP) s výmerou 3259 m2, zapísaných v LV 141, k. ú. 
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 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. 2020      Z: ved. odd. správy majetku  
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Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie  
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ing. Jaroslava Bartka, Aténska 24, 040 13 Košice, o odkúpenie 
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v k. ú. Hnilec,  

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 pozemkov par. č. KN-E 9102 (TTP) 
s výmerou 8229 m2, KN-E 9103 (TTP) s výmerou 1797 m2, KN-E 9110 (TTP) s výmerou 
4774 m2, KN-E 8707/1 (TTP) s výmerou 2827 m2, KN-E 8707/2 (TTP) s výmerou 3259 
m2, zapísaných v LV 141, k. ú. Hnilec, a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných pozemkov, 
• minimálna akceptovaná kúpna cena pozemku je 600,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

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

• kúp. cena bude v súťažnom návrhu kúp. zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky eur, 
• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 

vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 100,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,  

• 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 
(v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou 
kúpnou cenou, dôjde k zopakovaniu OVS), 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, 

• návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy 
výlučne v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, 
doručených v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do 
podateľne Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Sp. 
N. Ves, pri čom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,  

• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• 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, 

• otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 
návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 
uvedú „odosielateľa“ (podávateľa) súťažnej ponuky (meno, adresu, príp. tel. číslo 
účastníka OVS), 
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• 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 zúčastňujú výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 12. 12. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  
T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
10. Miroslav Bruncko, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves  

a František Sakáč, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia oslovili mesto so žiadosťou o odkúpenie pozemku v priemyselnom parku 

na Drevárskej ulici, a to  parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2, zapísaného 
v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetný pozemok“),  ktorý plánujú 
využiť na podnikateľské účely. Žiadatelia k predmetnému pozemku nemajú žiadne práva 
prednostného prevodu vlastníctva. 

Ak MsZ prejaví vôľu predmetný 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).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
predmetného pozemku bola stanovená aspoň vo výške všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemku. Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým 
posudkom č. 58/2019 vypracovaným dňa 26. 11. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, je 10 805,00 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou 
predaja (vypracovanie znaleckého posudku – 40,19 €, správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností – 66,00 €) minimálna kúpna cena by mohla byť aspoň 10 911,19 €. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Miroslava Bruncka, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves 
a Františka Sakáča, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku 
v priemyselnom parku na Drevárskej ulici,    

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 3275/93 
(zast. pl.) s výmerou 497 m2, zapísaného v LV 1, 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 11 000,00 €, 

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: 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 v priemyselnom parku na Drevárskej ulici, a to  
parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves,    

Predmetný 
pozemok 
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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 „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) 
s výmerou 497 m2 (ďalej len predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na 

podnikateľské účely,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 11 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
11 000,00 €, alebo ju presiahne,  

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

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 1 500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, 

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

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného 
pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou 
najvyššou kúpnou cenou, dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných, 
aj formálnych súťažných podmienok, 

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

• návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy 
výlučne v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, 
doručených v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami  výlučne do podateľne 
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané, 

• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú 
prekládku inž. sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci t. č. nemá vedomosť) kupujúci si 
zabezpečí na vlastné náklady, a tiež, že v lehote 1 roka od nadobudnutia vlastníctva 
predmetného pozemku uzavrie s predávajúcim zmluvu o zriadení vecného 
bremena na uloženie inž. sietí predávajúceho do okrajovej časti tohto pozemku, 

• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 
zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
• ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzatvorenej 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, 
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• otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 
návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 
uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno, adresu, príp. tel. číslo účastníka OVS), 

• 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 zúčastňujú výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 12. 12. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 30. 6. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
11. Marcel Paciga, 053 32 Hnilčík 241 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) 
s výmerou 571 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská 
Nová Ves. Predmetný pozemok sa nachádza v Novoveskej Hute a žiadateľ ho plánuje využiť 
na stavebné účely. 

Žiadateľ k predmetnému pozemku nemá žiadne práva prednostného prevodu. 
Z hľadiska územného plánovania je zámer výstavby rodinného domu na tomto 

pozemku v súlade s funkčným využitím daného územia. 
 

 

Slnečná ul. 

Predmetný 
pozemok 

8450 

Hnilecká cesta 

Kostol 

Horská ul. 

Novoveská Huta 
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Ak MsZ prejaví vôľu predmetný 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).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
predmetného pozemku bola stanovená aspoň vo výške všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemku. Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým 
posudkom č. 25/2019 vypracovaným dňa 21. 05. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 

Horná (západná) časť 
predmetného pozemku 

Dolná (východná) 
 časť pozemku 
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Spišská Nová Ves, je 10 900,39 €. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti ostáva nezmenená, čo 
potvrdil Ing. Ján Baculák svojim podpisom.   

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie 
znaleckého posudku – 43,01, správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €) 
by minimálna kúpna cena mohla byť aspoň 11 009,40 €. 

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

informáciu o žiadosti Marcela Pacigu, 053 32 Hnilčík 241, o odkúpenie pozemku parc. č. 
KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 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 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8450 
(TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, 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  12 000,00 €, 

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: 30. 6. 2020     Z: ved. odd. správy majetku  
* * *  

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

prejavený záujem o prevod vlastníctva  pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 
m2, zapísaného v LV 1, 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 „súťaže“ alebo „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 8450 
(TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného 

na výstavbu rodinného domu,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 12 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume   
12 000,00 €, alebo ju presiahne,  

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

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 1 500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, 

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

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného 
pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou 
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najvyššou kúpnou cenou, dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných, 
aj formálnych súťažných podmienok, 

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

• návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy 
výlučne v písomnej (chápať v „papierovej“) forme,  v dvoch úplných exemplároch, 
doručených v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne 
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,  

• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• účastník OVS v návrhu kúpnej zmluvy uvedie komplexne spracovanú 
problematiku zriadenia predkupného práva podľa § 602 - 606 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka spočívajúceho v práve predávajúceho kúpiť predávaný 
pozemok, ak tento pozemok, alebo jeho časť, bude chcieť v lehote 10 rokov od 
dátumu nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu kupujúci predať, prípadne iným 
spôsobom scudziť, a to aj po častiach, za rovnakú cenu ako tento pozemok kupujúci 
kúpil od predávajúceho (v prípade, ak kupujúci bude mať zámer scudziť len časť 
predmetu predkupného práva predávajúci ma právo kúpiť túto časť predmetu 
predkupného práva za alikvotnú cenu pripadajúcu na túto časť predmetu predkupného 
práva), 

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú 
prekládku inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) kupujúci si 
zabezpečí na vlastné náklady,  

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, ktorým vezme na 
vedomie, že predmetný pozemok sa nachádza v dobývacom priestore Spišská Nová Ves 
a že ide o územie, kde je predpoklad zvýšeného radónového rizika, 

• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 
zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

• 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 prípadné následné jeho 
zmeny, opravy alebo doplnky sú vylúčené, 

• otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 
návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 
uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno, adresu, príp. tel. číslo účastníka OVS), 

• 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 zúčastňujú výlučne na vlastné náklady, 
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3. ukladá 
v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 12. 12. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
12. Juraj Beličák a manž. Mária Beličáková, Dunajská 2799/56, 052 01 Sp. Nová Ves 

Žiadatelia, ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností vo Ferčekovciach, a to 
pozemku parc. č. KN-C 7678/17 (zast. pl.) s výmerou 510 m2 a na tomto pozemku 
postaveného rodinného domu so súp. č. 2799 (podľa LV 4670), požiadali mesto Spišská 
Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/26 (TTP) s výmerou 190 m2, ďalej len 
„predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Predmetný pozemok žiadatelia užívajú ako záhradu pri svojom rodinnom dome.  
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania nemá námietky k predaju predmetného pozemku. 
V danom prípade sa jedná o žiadosť o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v tej istej 

časti Ferčekoviec a užívaného tým istým spôsobom ako bol pozemok žiadaný Ivanom 
Krokkerom. Jeho žiadosť bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 13. 06. 
2019 - uznesením č. 84/2019 nebol schválený predaj ním žiadaného pozemku s tým, že 
pozemky tejto časti mesta majú byť zachované pre budúce potreby mesta. Žiadateľ uvedený 
v tomto i nasledujúcom bode boli MsÚ informovaní o tomto skutkovom stave, pričom boli 
požiadaní o vyjadrenie, či napriek tejto skutočnosti trvajú na svojich žiadostiach. Žiadatelia 
svoje žiadosti potvrdili. 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami je návrh na uznesenie vypracovaný vo 
formulácii na zamietnutie žiadosti. 

 

 

RD I. Krokkera, 
J. Beličáka a M. Galla 

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

informáciu o žiadosti Juraja Beličáka a manž. Márie Beličákovej, Dunajská 2799/56, 052 
01 Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/26, zapísaného v LV 1, 
kat. územie Spišská Nová Ves,  
 

Vlastníctvo manž. 
Gallovcov 

Vlastníctvo manž. 
Beličákovcov 

Vlastníctvo Ivana 
Krokkera 

Pozemok žiadaný  
manž. Gallovcami 

  Pozemok žiadaný  
 manž. Beličákovcami 

Pozemok zamietnutý Ivanovi Krokkerovi 

Ferčekovce 

Dunajská ul. 

Smer SNV 

Smer  
Novoveská Huta 

Muráňska ul. 

Nehnuteľnosti žiadateľov 
a žiadané pozemky 

Nehnuteľnosti 
M. Galla, 

J. Beličáka, 
I. Krokera  
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2. neschvaľuje: 
predaj pozemku parc. č. KN-C 9696/26, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová 
Ves,  

3. ukladá:  
žiadateľov písomne informovať o neschválení predaja pozemku parc. č. KN-C 9696/26.  

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
***** 

 
 
 
13. Marián Gallo a manž. Ingrid Gallová, Dunajská 2800/58, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností vo Ferčekovciach, a to 
pozemku parc. č. KN-C 7678/16 (zast. pl.) s výmerou 538 m2 a na tomto pozemku 
postaveného rodinného domu so súp. č. 2800 (podľa LV 4667), požiadali mesto Spišská 
Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/27 (TTP) s výmerou 177 m2, ďalej len 
„predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Predmetný pozemok žiadatelia užívajú ako záhradu pri svojom rodinnom dome.  
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania nemá námietky k predaju predmetného pozemku. 
V danom prípade sa jedná o žiadosť o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v tej istej 

časti Ferčekoviec a užívaného tým istým spôsobom ako bol pozemok žiadaný Ivanom 
Krokkerom. Jeho žiadosť bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 13. 06. 
2019 - uznesením č. 84/2019 nebol schválený predaj ním žiadaného pozemku s tým, že 
pozemky tejto časti mesta majú byť zachované pre budúce potreby mesta. Žiadateľ uvedený 
v tomto i nasledujúcom bode boli MsÚ informovaní o tomto skutkovom stave, pričom boli 
požiadaní o vyjadrenie, či napriek tejto skutočnosti trvajú na svojich žiadostiach. Žiadatelia 
svoje žiadosti potvrdili. 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami je návrh na uznesenie vypracovaný vo 
formulácii na zamietnutie žiadosti. 

 
GRAFICKÉ PRÍLOHY SÚ TOTOŽNÉ S PREDCHÁDZAJÚCIM BODOM ! 

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

informáciu o žiadosti Mariána Galla a manž. Ingrid Gallovej, Dunajská 2800/58, 052 01 
Spišská Nová Ves  o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/27, zapísaného v LV 1, kat. 
územie Spišská Nová Ves,  

2. neschvaľuje: 
predaj pozemku parc. č. KN-C 9696/27, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová 
Ves,  

3. ukladá:  
žiadateľov písomne informovať o neschválení predaja pozemku parc. č. KN-C 9696/27.  

T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
14. Ivan Krokker, Dunajská 54, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ ako výlučný vlastník nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, a to 
pozemku parc. č. KN-C 7678/18 (zast. pl.) s výmerou 473 m2 a na tomto pozemku 
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postaveného rodinného domu, súp. č. 2798 (podľa LV 4786), žiada mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie geometrickým plánom č. 30/2019 (číslo úradného overenia G1-176/19, 
vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 
7678/222 (zast. pl.) s výmerou 44 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely parc. č. 
KN-C 7678/91, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Na predmetnom pozemku je umiestnená časť drobnej stavby žiadateľa (montovaný 
prístrešok). 

Podobná žiadosť Ivana Krokkera už bola predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva konaného dňa 13. 06. 2019,  avšak vrátane priľahlej záhradky (263 m2), 
čo bolo ako celok MsZ zamietnuté.     

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

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 21/2019 
vyhotoveným dňa 18. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 093,40 €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti k dnešnému dňu ostáva nezmenená, čo potvrdil Ing. Ján 
Baculák svojim podpisom. V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti: 331,20 € - odmena za vyhotovenie geometrického 
plánu, 31,95 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku a 66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností.  

Vzhľadom na to, že na pozemku sa nachádza oporný múr dvora a drobná stavba 
žiadateľa, možno pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedenú skutočnosť prihliadať (brať na 
to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľa.  

 
 

 

Podľa GP č. 30/2019 

Nehnuteľnosti  
žiadateľa 

Žiadaný pozemok 

Pozemky mesta SNV 

RD 
J. Beličáka 

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

informáciu o žiadosti Ivana Krokkera, Dunajská 54, 052 01 Spišská Nová Ves o odkúpenie 
časti pozemku parc. č. KN-C 7678/91, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 30/2019 (číslo úradného overenia 61-176/19, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., 
IČO 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7678/222 (zast. pl.) s výmerou 
44 m2, z parcely parc. č. KN-C 7678/91 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 

Ferčekovce 

Dunajská ul. 

Smer SNV 

Smer  
Novoveská Huta 

Muráňska ul. 

Nehnuteľnosti žiadateľa 
a žiadaný pozemok 

Predmetná  
stavba žiadateľa 

RD I. Krokkera 
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podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
výlučného vlastníctva Ivana Krokkera, Dunajská 54, 052 01 Spišská Nová Ves, za 
kúpnu cenu 1 522,55 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje 
skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí súčasť dvora pri rodinnom dome žiadateľa 
(súp. č. 2798), pričom nachádza sa na ňom drobná stavba žiadateľa (oporný múr 
s prístreškom),   

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. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 

15.  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Javorová č. 1, 2 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Javorová č. 3, 4 
Žiadatelia pripravujú prístavbu loggií k jednotlivým bytom v bytových domoch Javorová 

2013/1, 2 a 2014/3, 4, Spišská Nová Ves. Ide o plánované stavby “Stavebné úpravy 
a prístavba lodžií Bytového domu 1, 2, č. KN 4712, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 
2013/1, 2, Spišská Nová Ves“  a “Stavebné úpravy a prístavba lodžií Bytového domu 3, 4, 
č. KN 4711, k. ú. Spišská Nová Ves, Javorová ul. č. 2013/3, 4, Spišská Nová Ves“.  

Realizácia týchto investičných zámerov je podmienená vydaním stavebného 
povolenia. Jednou z podmienok pre jeho vydanie je preukázané vlastníctvo príslušného 
pozemku alebo príslušný zmluvný vzťah k pozemku iného vlastníka. 

Vzhľadom na to, že hore uvedení vlastníci/spoluvlastníci bytov nie sú vlastníkmi pozemku, 
ktorého spomenuté investičné zámery sa budú/majú týkať, v zastúpení Bytového družstva 
Spišská Nová Ves požiadali Mesto Spišská Nová Ves o uzatvorenie zmluvného vzťahu k 
pozemku par. č. KN-C 4717 (ost. pl.), zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Na základe uvedeného odporúčame so žiadateľmi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia vyššie citovaných 
stavieb v  rozsahu vymedzenom geometrickými plánmi č. 2019049, úradne overenom 31. 
10. 2019 pod č. 616/2019 a č. 2019050, úradne overenom 7. 11. 2019 pod č. 622/2019 (každú 
samostatne). 

V prípade budúceho zriadenia vecného bremena vlastník pozemku má nárok na 
jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania predmetnej nehnuteľnosti. V tomto 
prípade ide o náhradu v sume ............ €, čo je cena zodpovedajúca hodnote určenej 
znaleckým posudkom č. ..../2019 vyhotoveným ... 12. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská 
Nová Ves.  
 
Návrh na uznesenie (pre BD Javorová č. 1,2): 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Javorová č. 1, 2, Spišská Nová 
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Stavebné úpravy 
a prístavba lodžií Bytového domu 1, 2, č. KN 4712, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová 
č. 2013/1, 2, Spišská Nová Ves“ , 
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2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavby “Stavebné úpravy a prístavba lodžií Bytového domu 1, 2, č. KN 
4712, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/1, 2, Spišská Nová Ves“ , na pozemok 
par. č. KN-C 4717 (ost. pl.) s výmerou 11234 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová 
Ves, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 2019049, úradne overenom 31. 
10. 2019 pod č. 616/2019, v prospech bytov bytového domu Javorová č. 1, 2, s. č. 2013, 
vedených v LV 7074, k. ú. Spišská Nová Ves, nasledovne: 
a1) byt č. 1, vchod č. 1, v podiele 168/10000  
b1) byt č. 2, vchod č. 1, v podiele 164/10000  
c1) byt č. 3, vchod č. 1, v podiele 241/10000  
d1) byt č. 4, vchod č. 1, v podiele 317/10000  
e1) byt č. 5, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
f1) byt č. 6, vchod č. 1, v podiele 317/10000  
g1) byt č. 7, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
h1) byt č. 8, vchod č. 1, v podiele 317/10000  
i1) byt č. 9, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
j1) byt č. 10, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
k1) byt č. 11, vchod č. 1, v podiele 391/10000  
l1) byt č. 12, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
m1) byt č. 13, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
n1) byt č. 14, vchod č. 1, v podiele 317/10000  
o1) byt č. 15, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
p1) byt č. 16, vchod č. 1, v podiele 317/10000  
q1) byt č. 17, vchod č. 1, v podiele 316/10000  
 
a2) byt č. 1, vchod č. 2, v podiele 164/10000  
b2) byt č. 2, vchod č. 2, v podiele 241/10000  
c2) byt č. 3, vchod č. 2, v podiele 164/10000  
d2) byt č. 4, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
e2) byt č. 5, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
f2) byt č. 6, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
g2) byt č. 7, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
h2) byt č. 8, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
i2) byt č. 9, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
j2) byt č. 10, vchod č. 2, v podiele 240/10000  
k2) byt č. 11, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
l2) byt č. 12, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
m2) byt č. 13, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
n2) byt č. 14, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
o2) byt č. 15, vchod č. 2, v podiele 317/10000  
p2) byt č. 16, vchod č. 2, v podiele 316/10000  
q2) byt č. 17, vchod č. 2, v podiele 316/10000  

s povinnosťou uhradiť vlastníkovi pozemku celkovú jednorazovú odplatu v sume ...... € 
a  náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahu k predmetnému pozemku, 

3. ukladá: 
zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
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Návrh na uznesenie (pre BD Javorová č. 3,4): 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Javorová č. 3, 4, Spišská Nová 
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Stavebné úpravy 
a prístavba lodžií Bytového domu 3, 4, č. KN 4711, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová 
č. 2013/3, 4, Spišská Nová Ves“ 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 

Javorová 3, 4 

Javorová 1, 2 
Pozemok mesta 

Spišská Nová Ves 

Javorová 
ulica 

Rozsah vecného 
bremena 

Rozsah vecného 
bremena 
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umiestnenia stavby, “Stavebné úpravy a prístavba lodžií Bytového domu 3, 4, č. KN 
4711, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/3, 4, Spišská Nová Ves“ na pozemok 
par. č. KN-C 4717 (ost. pl.) s výmerou 11234 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová 
Ves, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 2019050, úradne overenom 7. 11. 
2019 pod č. 622/2019, v prospech bytov bytového domu Javorová č. 3, 4, s. č. 2014, 
vedených v LV 7796, k. ú. Spišská Nová Ves, nasledovne: 
a3) byt č. 1, vchod č. 3, v podiele 164/10000  
b3) byt č. 2, vchod č. 3, v podiele 164/10000  
c3) byt č. 3, vchod č. 3, v podiele 241/10000  
d3) byt č. 4, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
e3) byt č. 5, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
f3) byt č. 6, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
g3) byt č. 7, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
h3) byt č. 8, vchod č. 3, v podiele 317/10000  
i3) byt č. 9, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
j3) byt č. 10, vchod č. 3, v podiele 318/10000  
k3) byt č. 11, vchod č. 3, v podiele 317/10000  
l3) byt č. 12, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
m3) byt č. 13, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
n3) byt č. 14, vchod č. 3, v podiele 317/10000  
o3) byt č. 15, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
p3) byt č. 16, vchod č. 3, v podiele 318/10000  
q3) byt č. 17, vchod č. 3, v podiele 316/10000  
 
a4) byt č. 1, vchod č. 4, v podiele 164/10000  
b4) byt č. 2, vchod č. 4, v podiele 241/10000  
c4) byt č. 3, vchod č. 4, v podiele 164/10000  
d4) byt č. 4, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
e4) byt č. 5, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
f4) byt č. 6, vchod č. 4, v podiele 315/10000  
g4) byt č. 7, vchod č. 4, v podiele 318/10000  
h4) byt č. 8, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
i4) byt č. 9, vchod č. 4, v podiele 317/10000  
j4) byt č. 10, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
k4) byt č. 11, vchod č. 4, v podiele 317/10000  
l4) byt č. 12, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
m4) byt č. 13, vchod č. 4, v podiele 318/10000  
n4) byt č. 14, vchod č. 4, v podiele 317/10000  
o4) byt č. 15, vchod č. 4, v podiele 317/10000  
p4) byt č. 16, vchod č. 4, v podiele 316/10000  
q4) byt č. 17, vchod č. 4, v podiele 316/10000  

s povinnosťou uhradiť vlastníkovi pozemku celkovú jednorazovú odplatu v sume ...... €, a  
náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahu k predmetnému pozemku, 
3. ukladá: 

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
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16.  Slovak Retail Projekt Gamma, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice, IČO 47 250 607 
Žiadateľ ako stavebník stavby „Obchodné centrum,  Nábrežie Hornádu Spišská Nová 

Ves –  SO 03, 06, 09, 10, 12“ (elektrická, telekomunikačná, kanalizačná a splašková, 
dažďová prípojka, komunikácie a spevnené plochy), požiadal mesto Spišská Nová Ves ako 
vlastníka pozemkov par. č. KN-C 2391/11, KN-C 10172/1, KN-C 2390/3, KN-C 2390/9, 
KN-C 10182, KN-C 2390/4, KN-C 2390/5, KN-C 2390/2, KN-C 2391/62, KN-C 2391/63, 
KN-C 2398/1, KN-C 2394, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorých má byť 
podľa predloženej projektovej dokumentácie uvedená stavba zrealizovaná, o uzatvorenie 
zmluvného vzťahu formou Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena na priznanie práva umiestnenia stavby, v rozsahu zakreslenom v  PD citovanej 
stavby (predpokladaný/plánovaný rozsah vecného bremena je spolu 200 m2). 

Uzatvorenie uvedeného zmluvného vzťahu je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 
republiky jednou z podmienok na vydanie stavebného povolenia. 

Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 
jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, v ktorých bude 
zrealizovaná stavba žiadateľa (ako „oprávneného 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. 

 

 
 

OC 
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Situovanie a predpokladaný 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti spol.  Slovak Retail Projekt Gamma, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice, 
IČO 47 250 607, o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby: 
„Obchodné centrum – Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves, SO 03, 06, 09, 10, 12“, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavby „Obchodné centrum – Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves, SO 
03, 06, 09, 10, 12“, na pozemkoch par. č. KN-C 2391/11, KN-C 10172/1, KN-C 2390/3, 
KN-C 2390/9, KN-C 10182, KN-C 2390/4, KN-C 2390/5, KN-C 2390/2, KN-C 2391/62, 
KN-C 2391/63, KN-C 2398/1, KN-C 2394, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech 
spol.  Slovak Retail Projekt Gamma, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice, za jednorazovú 
odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu 
na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovopr. usporiadanie vzťahu k časti pozemkov podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 6. 2020       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

17.  Monika Pivková, Hurbanova 1968/1, Spišská Nová Ves 
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom verejného chodníka nachádzajúceho sa na Ul. M. 

Gorkého. Chodník je z väčšej časti vybudovaný na pozemkoch v súkr. vlastníctve. 
Jedným z nich je aj pozemok par. č. KN-E 72616/7 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, zapísaný 

v LV 11002, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorého spoluvlastníčkou v podiele 1/2 je Monika 
Pivková, pričom tento svoj podiel žiada zmluvne vyriešiť.  

 

 

Predmetný 
pozemok 

Ul. M. Gorkého 

Ul. F. Urbánka 

Hurbanova ul. 



MsZ, 12. 12. 2019  K bodu rokovania: 18. 
 

42 
 

 
 
Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. ../2019, dňa ... ... 2019 vyhotoveným 
Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je ...... €.  

Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta 
Spišská Nová Ves. 

Na základe uvedeného navrhujeme predmetný pozemok previesť do vlastníctva mesta 
tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o problematike neusporiadaných vzťahov k pozemku nachádzajúcom sa pod 
stavbou mesta Spišská Nová Ves, ktorá na základe platnej legislatívy SR prešla zo štátu 
do vlastníctva mesta, 

2. schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
vo veľkosti 1/2 na pozemku par. č. KN-E 72616/7 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, 
zapísaný v LV 11002, k. ú. Spišská Nová Ves, od Moniky Pivkovej , Hurbanova 
1968/1, Spišská Nová Ves, za ................ €. 

3. ukladá  
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 6. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

18.  OP CENTRUM, s. r. o., G. Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza 
Uvedená obchodná spoločnosť sa primárne zaoberá budovaním siete kvalitných 

priestorov pre obchod a služby, ktoré umiestňuje výlučne na najlepšie pozície v centrách 
stredne veľkých miest. Táto spoločnosť pred cca 12 rokmi bola účastníkom súťaže na 

Predmetný 
pozemok 

Ulica 
M. Gorkého 



MsZ, 12. 12. 2019  K bodu rokovania: 18. 
 

43 
 

výstavbu nového objektu na mieste nášho Domu služieb. Ako je známe, víťazom súťaže 
bola iná obchodná spoločnosť, jej zámer však nebol realizovaný jednak z dôvodu 
nedoriešeného zmluvného vzťahu k pozemku vo vlastníctve súkromnej osoby, ale 
predovšetkým z dôvodu nástupu svetovej ekonomickej krízy. 

Spoločnosť nedávno svoj pôvodný zámer „oprášila“ a oslovila mesto 
s návrhom/otázkou možnosti vrátiť sa k pôvodnému zámeru mesta. 

 
 Na základe uvedeného teda predkladáme na posúdenie možnosť realizácie novej 

investície na mieste dnešného Domu služieb, ktorá by svojou architektúrou, službami, resp. 
určením zodpovedala dnešnej dobe.  Dom služieb je dvojtraktový objekt určený pre obchod 
a služby súpis. č. 2987 vybudovaný na parcele  KN-C 2156/1. Zo strany od Elektrárenskej 
ulice je ohraničený objektom Prima banky, z opačnej strany budovou OD Jednota. Tieto tri 
objekty sú vzájomne prepojené inžinierskymi sieťami (predovšetkým systémom ústredného 
kúrenia z kotolne OD Jednota). 

 
Záujmové územie (priestor, resp. priestranstvo) je tvorené pozemkami vo vlastníctve 

mesta Spišská Nová Ves, a to KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2157/4 (zast. 
plocha) o výmere 530 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) 
o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) 
s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2 (celkom 3542 m2). 
 Tento priestor je zaťažený viacerými obmedzeniami, a to: 

- na parcelách mesta KN-C 2156/3 a KN-C 2156/4 sa nachádza spomínaná kotolňa 
OD Jednota (COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s. d.), 

- v priamom susedstve týchto parciel (v záujmovom území) sa nachádzajú pozemky 
v súkromnom vlastníctve (141 m2) a stavba s pozemkom (66 m2) a. s. Merk reality.  

 
Ako je z uvedeného zrejmé, prípadný investor bude musieť vyriešiť celú túto 

problematiku , inak úvaha o realizácii nového objektu bude bezpredmetná.  
Opísaná skutočnosť má rozhodujúci vplyv aj na možné budúce zmluvné vzťahy 

s potenciálnym investorom. Je iste pochopiteľné, že mesto nemôže vstúpiť do prípadného 
zmluvného vzťahu so záujemcom o investovanie spôsobom, ktorý by prípadne znevýhodnil 
mesto vo vzťahu k jestvujúcemu objektu Domu služieb ako takému, ale aj k s ním spojených 
finančným príjmom. V tomto čase je preto problematické navrhnúť vhodnú konkrétnu 
konštrukciu zmluvného vzťahu, ktorá by bola prijateľná jednak pre mesto, tak aj 
potenciálneho/ych investora/rov (nepoznáme ich – ani predbežné – predstavy a podmienky 
umiestnenia a realizácie investície), preto si dovoľujeme navrhnúť vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže (OVS) na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy (teda na vopred 
presnejšie nešpecifikovanej zmluvy, aby sme prípadnými nedomyslenými podmienkami 
prípadne nezablokovali možné prijateľné zmluvné riešenia), realizovanej podľa § 281 až § 
288 Obchodného zákonníka.  

Vzhľadom na to, že OVS nebude vopred určovať konkrétne zmluvné podmienky, a teda 
ani rozhodovacie kritéria, po uzávierke OVS budú doručené súťažné návrhy komisionálne 
posúdené, vyhodnotené a jej závery a odporúčania spolu so súťažnými návrhmi budú 
predložené MsZ na prerokovanie, posúdenie a rozhodnutie o nich. Vzhľadom na celý 
rad neistôt v tejto problematike je potrebné dať potenciálnym záujemcom dostatočný 
časový priestor na komplexnú prípravu celého zámeru, inak by krátka lehota mohla 
zhatiť úmysel mesta. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

a. informáciu o záujme umiestnenia investície spoločnosti OP CENTRUM, s. r. o., G. 
Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, do centrálnej zóny mesta Spišská Nová Ves, 

b. informáciu o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov v predmetnom (vytipovanom) 
území,  

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 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (§ 
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) na podávanie 
najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 
v platnom znení, realizovanej podľa  schválených  súťažných  podmienok, na umiestnenie 
a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe súpis. č. 2987 
a pozemkoch KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2157/4 (zast. plocha) 
o výmere 530 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) 
o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) 
s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, 

 3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž 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. 9. 2020        Z: prednosta úradu 

* * *  

COOP Jednota  
Liptovský Mikuláš, s.d.  

MERK REALITY, a.s. 

Elektrárenská 
ulica 

Spoluvlastníctvo 
2 fyzických osôb 

Prima banka, a. s. 

Mesto  
Spišská Nová Ves 
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Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. 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 
na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „súťaže“ alebo „OVS“) na umiestnenie a realizáciu 
investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe súpis. č. 2987 
a pozemkoch KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2157/4 (zast. plocha) 
o výmere 530 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) 
o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) 
s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, so splnením nasledujúcich 
podmienok: 
• účastník OVS podá súťažný návrh formou komplexne vypracovanej zmluvy na 
umiestnenie a realizáciu investície na citovaných nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves, 
alebo na ich podstatnej časti,  
• návrhy na uzavretie zmluvy budú podávané vo forme návrhu zmluvy výlučne 
v písomnej (chápať v „papierovej“) forme,  v dvoch úplných exemplároch, doručených 
v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne Mestského úradu 
Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom doručený návrh 
zmluvy musí obsahovať úplné identifikačne údaje navrhovateľa, obidva exempláre budú 
účastníkom OVS vlastnoručne podpísané (u právnických osôb oprávneným štatutárom, resp. 
splnomocneným zástupcom),  
• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných 
údajov (ak ich súťažný návrh bude obsahovať), udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• lehota na podávanie súťažných návrhov bude 6 mesiacov, 
• do hodnotenia OVS nebude zahrnutý návrh zmluvy, ktorý navrhovateľ predloží po 
lehote určenej podmienkami OVS, 
• každý účastník OVS môže podať iba jeden návrh na uzavretie zmluvy; ak podá viac 
návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené, 
• po doručení súťažného návrhu do podateľne vyhlasovateľa sú prípadné následné jeho 
zmeny, opravy alebo doplnky vylúčené, 
• súťažný návrh je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto OVS 
neodvolateľný,  
• súťažný návrh bude môcť byť v hodnotení súťažných návrhov akceptovaný len ak 
účastník súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS k vyhlasovateľovi súťaže žiadne 
záväzky po dátume splatnosti, 
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 120 
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 zúčastňuje výlučne na vlastné náklady, 
• v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo 
viac podmienok určených vyhlásením OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní ponúk zo 
súťaže vylúčený. 
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2. ukladá 
v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 12. 12. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  
T: 30. 9. 2020      Z: prednosta úradu 

 
V Spišskej Novej Vsi 5. 12. 2019 
Vypracovali: Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
             

 


