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          Spišská Nová Ves, 6. 6. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
13. 6. 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, Ing. M. Krotký(11) 
 
 
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. Marek Skalský, Nová 778/19,  049 25 Dobšiná 
Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 53/2019 z 25. 4. 2019 bol 

podľa materiálu  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2019/25_4_2019/MsZ_25_4_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 13 až 16) 
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 predaja pozemku par. č. 
KN-E 97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky , Marekovi 
Skalskému z Dobšinej, nakoľko v danom prípade ide o pozemok priľahlý k stavbe – k 
rodinnému domu súp. č. 127 postavenému na pozemku par. č. KN-C 725/1, k. ú. Mlynky, 
vo vlastníctve citovaného žiadateľa. Pozemok je v spojitosti s domom dlhodobo užívaný 
ako súčasť dvora/záhrady. 

Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 15/2019 vyhotoveného 
26. 3. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 258,00 €.  

V návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku a 100,00 € za vytýčenie hraníc. 

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

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 28. 5. 2019 zverejnil zámer predaja 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...   

   
 

 
 
 

Pozemok, na ktorom je 
vybudovaný dom žiadateľa 

 

Žiadaný pozemok 

Hranica dvora  
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Mlynky 
Lokalizácia predmetných 

nehnuteľností 

Obecný úrad 
Mlynky 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Dobšiná Smer SNV 

Nehnuteľnosť 
žiadateľa 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o: 
- informáciu o žiadosti Mareka Skalského, Nová 778/19, Dobšiná,  o odkúpenie 

pozemku par. č. KN-E 97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, 
k. ú. Mlynky, 

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
53/2019 z 25. 4. 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 predaj pozemku par. č. KN-E 
97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky , podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
v prospech Mareka Skalského, Nová 778/19, 04925 Dobšiná, za kúpnu cenu 
1 455,88 €, pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé 
využívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 127, 
k. ú. Mlynky,  

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia 
T: 30. 11. 2019                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 
2.  MUDr. Rudolf Pustay a manž. Karin Pustayová, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy 

V rámci rokovania MsZ dňa 25. 04. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 
manželov Pustayovcov o odkúpenie pozemkov v kat. území Mlynky. Žiadatelia tu sú podľa 
výpisu z LV 291 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, a to pozemkov KN-C 
1664/1 (zast. pl.) s výmerou 95 m2 KN-C 1664/2 (zast. pl.) s výmerou 171 m2 a rodinného 
domu, súp. č. 129, postaveného na pozemku KN-C 1664/1. 

Dom 
žiadateľa 

Žiadaný 
pozemok 
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Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 
22/2017 novovytvorených parciel č. KN-C 1663/4 (tvorí dvor pri stavbách vo vlastníctve 
žiadateľov) a č. KN-C 1663/5 (tvorí bezprostredne priľahlý pozemok – odkvapový chodník -
k stavbe na parcele KN-C 1663/6.  

Hodnota predmetných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 16/2019 vyhotoveného 
27. 03. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 532,04 €.   

 
 

 
 

 

 
 

Havrania dolina 

Biele Vody 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Pozemok mesta 

Predmetné pozemky 
(časť dvora a priľahlá 

plocha domu) 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Mlynky 

Podľa geometrického plánu č. 22/2017 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 52/2019, ktorým jednomyseľne  

schválilo zámer predaja predmetných pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech 
žiadateľov. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 28. 05. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetných pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 

KN-C 1663/4 

KN-C 1663/5 
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(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 ÔÔÔŽŽŽEEE   
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 MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, 

o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Mlynky tvoriacich časť dvora 
a priľahlú plochu pri dome súp. č. 129 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov,  

- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov, 
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. 22/2017 
(číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený Štefanom Gondom, IČO 40359298) 
novovytvorených parciel č. KN-C 1663/4 (zast. pl.) s výmerou 88 m2 a parc. č. KN-C 1663/5 
(zast. pl.) s výmerou 6 m2, z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat. územie Mlynky, 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin 
Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu cenu 532,04 € a úhradu 
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov, pričom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že sú to pozemky tvoriace časť dvora 
a priľahlú plochu domu, pričom takto sú reálne užívané v súvislosti s užívaním rodinného 
domu žiadateľov, súp. č. 129, kat. územie Mlynky,  

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

      T: 30. 11. 2019                                 Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
3. Magdaléna Bdžochová, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce  

Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 54/2019 z 25. 4. 2019 bol 
podľa materiálu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2019/25_4_2019/MsZ_25_4_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 16 až 17) 
schválený v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja pozemkov 
v Novoveskej Hute par. č. KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. 
pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, nakoľko v danom 
prípade ide o pozemky priľahlé k stavbe - rodinného domu, súp. č. 9177, postaveného na 
pozemku par. č. KN-C 8738/2, k. ú. Spišská Nová Ves, v spoluvlastníctve žiadateľky, a sú 
s domom dlhodobo užívané ako dvor/záhrada. Celková hodnota pozemkov určená 
znaleckým posudkom č. 20/2019 vyhotoveným 15. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská 
Nová Ves, je 6 205,40 €. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 28. 5. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
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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 v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o: 
- žiadosti Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, o odkúpenie 

pozemkov par. č. KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. 
pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,  

Kvetná ulica 

Kostol 

Horská 
ulica 

Novoveská Huta 

Žiadané pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti 
v spoluvlastníctve 

žiadateľky 

Predmetný 
rodinný dom 

dvor 

Smer pohľadu  
na snímke 
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- zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
54/2019 z 25. 4. 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 predaj pozemkov par. č. KN-C 8738/1 
(zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných 
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení,  v prospech Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 
226, 053 11 Iliašovce, za kúpnu cenu 6 305,60 €, pričom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako 
dvor/záhrada, bezprostredne spojených s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, 
k. ú. Spišská Nová Ves,  

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 30. 11. 2019                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
4. 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 
postaveného rodinného domu, súp. č. 2798 (podľa LV 4786), požiadal mesto Spišská Nová 
Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 30/2019 (číslo úradného overenia 61-176/19, 
vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 
7678/222 (zast. pl.) s výmerou 44 m2 a KN-C 9696/98 (TTP) s výmerou 263 m2 (celkom 307 
m2, ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel parc. č. KN-C 7678/91 a KN-C 9696/14, 
zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Predmetné pozemky žiadateľ užíva a udržiava ako dvor a záhradu pri rodinnom 
dome a sú na nich umiestnené drobné stavby žiadateľa.   

 

Podľa geometrického plánu č. 30/2019 

Nehnuteľností žiadateľa 

Žiadané pozemky 
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Ferčekovce 

Žiadané pozemky 

Nehnuteľnosti žiadateľa 

Dunajská ul. 

Smer SNV 

Smer  
Novoveská Huta 

Nitrianska ul. 

Žiadaný 
pozemok 
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k odpredaju žiadaných pozemkov. 

Hodnota predmetných pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 21/2019 
vyhotoveným dňa 18. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves – 7 629,00 € 
(24,85 €/m2).  V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností: 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
331,20 € - odmena za vyhotovenie geometrického plánu, 31,95 € - odmena za vyhotovenie 
znaleckého posudku. 

Vzhľadom na to, že novovytvorené pozemky žiadateľ dlhodobo užíva a udržiava ako 
dvor a záhradu pri rodinnom dome a sú na nich umiestnené jeho drobné stavby, 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 priamo v prospech žiadateľa.  
 
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 
častí pozemkov parc. č. KN-C 7678/91 a KN-C 9696/14, zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová, ktoré sú  užívané ako súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome žiadateľa  
a sú na nich umiestnené drobné stavby žiadateľa, 

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) novovytvorených POZEMKOV parc. č. KN-C 7678/222 (zast. pl.) 
s výmerou 44 m2 a KN-C 9696/98 (TTP) s výmerou 263 m2, z parciel parc. č. KN-C 
7678/91 a KN-C 9696/14, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a 

Predmetné 
nehnuteľnosti 
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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 
8 058,15 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné 
pozemky tvoria súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome žiadateľa (súp. č. 2798), 
pričom sú s ním spoločne dlhoročne užívané a udržiavané,  

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 30. 9. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

 
5. Ľubomír Podvojský a manž. Lesanka Podvojská, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 
Smižany 

Podľa LV 7063 žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. 
území Spišská Nová Ves, miestna časť Ferčekovce – pozemkov parc. č. KN-C 7912/1, KN-C 
7912/2, KN-C 7913, KN-C 7914, KN-C 9157/3, KN-C 9157/4 a rodinného domu súp. č. 
1867 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 7912/2.  

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 
7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 
(číslo úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 (diel 1 a 2) a KN-
C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 
1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves. 

 

Žiadaný pozemok 
(t. č. tvorí záver 

slepej cesty) 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k odpredaju žiadaných pozemkov. 

Žiadané pozemky parc. č. KN-C 7916/13 a KN-C 7916/17 žiadatelia využívajú 
výlučne ako prístup k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, a vzhľadom na to, že tvoria 
jedinú prístupovú cestu, ktorá je ukončená hranicou pozemku vo vlastníctve suseda, sú pre 
mesto nevyužiteľné. Pozemok parc. č. KN-C 7911/2  žiadatelia plánujú pričleniť k pozemkom 
v ich vlastníctve, zväčšiť tým plochu dvora a pozemok udržiavať. Pre mesto je tento pozemok 
vzhľadom na jeho tvar, veľkosť a situovanie nevyužiteľný.  

Pri posudzovaní žiadosti možno na uvedené skutočnosti prihliadať a predaj schváliť 
podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku 
obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  

Hodnota žiadaných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 23/2019 vyhotoveného 
25. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 5 478,40 € (v 
návrhu uznesenia sú k nej pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
nehnuteľností, a to 227,00 € - vyhotovenie geometrického plánu, 66,00 € - správny poplatok 
za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - vyhotovenie znaleckého posudku). 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 
1308/2, 053 11 Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) 
s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a časti pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného 

Nitrianska 

Ferčekovce 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Dunajská 

Trnavská ul. 

Predná Huta 

Tatranská 
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v LV 1 a časti pozemkov KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3, zapísaných v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER predaja pozemkov podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to pozemku 
parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým 
plánom č. 19/2019 (číslo úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, 
IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 
m2 (diel 1 a 2) a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 
7916/10 zapísaného v LV 1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 
11 Smižany, za kúpnu cenu 5 803,28 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre 
mesto nevyužiteľné, pričom žiadateľmi sú využívané ako súčasť dvora a prístupový 
priestor k ich nehnuteľnostiam,   

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
      T: 30. 9. 2019                                 Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 

 
 
6. Mária Horbaľová, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves 

Ing. Marián Bubeník a manž. Ing. Mária Bubeníková, Dunajská 2764/20, 052 01 
Spišská Nová Ves 

Mária Horba ľová je podľa LV 4392 výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. 
území Spišská Nová Ves (miestna časť Ferčekovce), a to pozemku parc. č. KN-C 7678/102 a 
rodinného domu súp. č. 2751 na ňom postavenom a Ing. Marián Bubeník s manž. podľa 
LV 4373 bezpodielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 9696/11 a KN-C 7678/101 a rodinného domu súp. č. 2764 na ňom postavenom. 

Medzi nehnuteľnosťami žiadateľov sa nachádza časť mestského pozemku parc. č. 
KN-C 7678/91 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, so šírkou necelých päť 
metrov, o ktorý sa spoločne starajú/udržiavajú. Spomenutí žiadatelia požiadali mesto SNV 
o odkúpenie tejto časti pozemku, a to geometrickým plánom č. 18/2019 (číslo úradného 
overenia 61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 v prospech Márie Horbaľovej 
a parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 v prospech Mariána Bubeníka 
s manž.  

Uvedení žiadatelia dlhodobo užívajú aj časti mestského pozemku parc. č. KN-C 
9696/59 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, ako súčasti svojich záhrad, 
žiadajú aj o odkúpenie geometrickým plánom č. 18/2019 (číslo úradného overenia 61-
167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2 v prospech Márie Horbaľovej a parc. č. KN-C 
9696/96 (TTP) s výmerou 44 m2 v prospech Mariána Bubeníka s manž. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania nemá námietky k odpredaju žiadaných pozemkov. 
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Nepredpokladá sa, že by uvedené pozemky mesto využilo pre svoje potreby. Žiadatelia 
chcú predmetnými pozemkami zväčšiť rozlohu svojich dvorov a záhrad.   

MsZ (mesto) pri svojom rozhodovaní môže na dané skutočnosti prihliadať a pozemky 
predať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona 
o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  

 
 

 

Ferčekovce 

Umiestnenie žiadaných 
pozemkov 

Žiadaný 
pozemok 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 
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Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 22/2019 vyhotoveným 
dňa 23. 04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 

parc. č. KN-C 7678/220 ..... 1 634,80 €, 
parc. č. KN-C 7678/221 ..... 1 805,60 €, 
parc. č. KN-C 9696/96   .....    993,96 €, 
parc. č. KN-C 9696/97   ..... 2 823,75 € (celkom 7 258,11 €). 

V návrhoch uznesení sú k týmto sumám pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností, a to pomerná časť odmeny za vyhotovenie geometrického plánu, 
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a pomerná časť odmeny za 
vyhotovenie znaleckého posudku. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves a žiadosti 
Ing. Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie častí pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území 
Spišská Nová Ves, miestna časť Ferčekovce, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER predaja  geometrickým 
plánom č. 18/2019 (číslo úradného overenia 61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, 
IČO 43248454) novovytvorených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení: 
• parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 

125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 863,38 €,  

• parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou 
44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána 
Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 2 788,48 €,  

pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky boli 
dlhodobo udržiavané a užívané žiadateľmi, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu 
mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a preto ich považuje za prebytočné,  

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

T: 30. 9. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
7.  Stavcentrum Spiš, s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ, ako vlastník budúcej stavby: „IBV Predná Huta , objekt: Odkanalizovanie 
IBV do verejnej kanalizácie“ požiadal o budúce zriadenie vecného bremena na časť 
pozemkov mesta Spišská Nová Ves, v trase podľa predloženej projektovej dokumentácie 
citovanej stavby. 



MsZ, 13. 6. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 19 

19 
 

 
 

 
 
Predmetná kanalizačná prípojka bude umiestnená v časti pozemkov par. č. KN-E 6827/602 

(zast. pl.), KN-E 6827/502 (zast. pl.), KN-E 6827/402 (zast. pl.), KN-E 6827/202 (zast. pl.), 
KN-E 6827/112 (zast. pl.), KN-E 6827/102 (zast. pl.), KN-E 6827/2 (zast. pl.), KN-E 
55690/1 (TTP), zapísaných v LV 4342, a pozemkov par. č. KN-C 7905/14 (zast. pl.), KN-C 
10098 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 

Trnavská ulica 

Cesta 
Spišská Nová 
Ves - Rožňava  

Pozemky mesta 

Rittenberg 

IBV Predná Huta 

Ferčekovce 

Situovanie budúceho 
vecného bremena  
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vecného bremena 788 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným 
zameraním stavby. 

Vlastník pozemkov má nárok na jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie 
užívania pozemkov, v ktorých budú uložené inžinierske siete. Výška jednorazovej 
finančnej odplaty bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľa. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Stavcentrum Spiš, s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, 
o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na 
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
kanalizačnej prípojky v časti pozemkov par. č. KN-E 6827/602 (zast. pl.), KN-E 6827/502 
(zast. pl.), KN-E 6827/402 (zast. pl.), KN-E 6827/202 (zast. pl.), KN-E 6827/112 (zast. 
pl.), KN-E 6827/102 (zast. pl.), KN-E 6827/2 (zast. pl.), KN-E 55690/1 (TTP), zapísaných 
v LV 4342, a pozemkov par. č. KN-C 7905/14 (zast. pl.), KN-C 10098 (zast. pl.) 
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: „IBV 
Predná Huta, objekt: Odkanalizovanie IBV do verejnej kanalizácie“, v prospech 
spoločnosti Stavcentrum Spiš, s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
36658677,  za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po 
doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena“ vyhotoveného 
po ukončení stavby, 

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

T: 30. 9. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
 
8. 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 – ul. Mickiewicza, 
Šoltésova – úprava NN a DP“. 

Predmetná stavba bude umiestnená v časti pozemku par. č. KN-C 5011/29 (zast. pl.) 
zapísaného v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 51143/2 (zast. pl.) zapísaného v LV 4342, k. ú. 
Spišská Nová Ves. Podľa predloženej projektovej dokumentácie citovanej stavby je 
predpokladaný rozsah vecného bremena 810 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený 
porealizačným zameraním stavby.  
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Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 

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

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 
5011/29 (zast. pl.) zapísaného v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 51143/2 (zast. pl.) 
zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: 
„SNV – ul. Mickiewicza, Šoltésova – úprava NN a DP“, 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, 

Ul. A. Mickiewicza  

Pozemky mesta  

Trasa podzemného 
elektrického vedenia  

ZŠ Komenského 

E. M. Šoltésovej  

Futbalový štadión  
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3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena 
podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
 
9. Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch na Leteckej ulici  

MESTO Spišská Nová Ves je podľa výpisu z LV 1729 PODIELOVÝM 
SPOLUVLASTNÍKOM POZEMKOV  parc. č. KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3 
(ďalej len „predmetné nehnuteľnosti“) - v podieloch po 248/721 a 237/721, kat. územie 
Spišská Nová Ves. Ide o pozemky nachádzajúce sa v zástavbe rodinnými domami Leteckej 
ulice. Zostávajúce podiely vlastní ďalších 6 spoluvlastníkov.  

Vzhľadom na to, že dvaja zo spoluvlastníkov predmetných nehnuteľností 
požiadali súd o zrušenie podielového spoluvlastníctva, súd rozhodol v ich prospech 
a zároveň všetkým spoluvlastníkom nariadil (vrátane mesta) ich podiely predať.  

V rámci súdneho konania bol mestu doručený návrh na využitie predkupného 
práva daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Mestské 
zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 507/2018 zo dňa 19. 07. 2018 
neschválilo/zamietlo využitie svojho predkupného práva na prevod vlastníctva podielov 
ostatných spoluvlastníkov nehnuteľností zapísaných v LV 1729, kat. územie Spišská Nová 
Ves, daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v prospech 
mesta Spišská Nová Ves.  

Súčasne Okresný súd Spišská Nová Ves v spore ohľadom zrušenia podielového 
spoluvlastníctva predmetných nehnuteľností uznesením sp. zn. 9C/15/2014 nariadil predaj 
predmetných nehnuteľností.  
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Na základe uvedených skutočností spoluvlastníci citovaných nehnuteľností (tí 
navyše aj rodinného domu) pristupujú na ich predaj „tretiemu“ subjektu.  Z uvedeného 
vyplýva aj potreba/povinnosť mesta rozhodnúť o predaji spoluvlastníckych podielov 
mesta na pozemkoch. Predávajúcu stranu zastupuje realitná kancelária. Za ňou 
dohodnutých podmienok nehnuteľnosti majú byť predané Andrejovi Makulovi, Zimná 
2548/108, 052 01 Sp. N. Ves, pričom z kúp. ceny bude mestu prislúchať suma 6 819,78 €.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o: 
• uznesení sp. zn. 9C/15/2014 Okresného súdu Spišská Nová Ves v spore ohľadom 

zrušenia podielového spoluvlastníctva predmetných nehnuteľností,  
• uznesení č. 507/2018 Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zo dňa 19. 07. 2018, 

ktorým sa neschválilo/odmietlo využitie predkupného práva,  
• návrhu realitnej kancelárie HALOREALITY o predaj spoluvlastníckych podielov mesta 

Spišská Nová Ves na pozemkoch parc. č. KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3 
v prospech Andreja Makulu, Zimná 2548/108, 052 01 Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj spoluvlastníckych podielov 
248/721 a 237/721 na pozemkoch parc. č. KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3, kat. 
územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1729, podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Andreja 
Makulu, Zimná 2548/108, 052 01 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 819,78 €,  

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva spoluvl. podielov na pozemkoch podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2019       Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

Predmetný rodinný dom 
s jedným z pozemkov 

 pred ním 
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10.  Využitie predkupného práva – odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 
v miestnej časti Ferčekovce  

Mesto Spišská Nová Ves je PODIELOVÝM spoluvlastníkom  nehnuteľností – 
pozemkov - v kat. území Spišská Nová Ves, v časti Ferčekovce, a to: 
• podľa výpisu z LV 10320 v podiele 100/1440 na pozemkoch parc. č. KN-E 5408 (lesný 

pozemok) s výmerou 1531 m2 (cca 106 m2) a  KN-E 5410 (TTP) s výmerou 2301 m2  (cca 
160 m2), 

• podľa výpisu z LV 10321 v podiele 100/1440 na pozemkoch parc. č. KN-E 5435 (orná 
pôda) s výmerou 5564 m2 (cca 386 m2)  KN-E 5437 (orná pôda) s výmerou 2253 m2  (cca 
156 m2), 

• podľa výpisu z LV 10356 v podiele 100/1440 na pozemkoch parc. č. KN-E 5407 (orná 
pôda) s výmerou 1318 m2 (cca 92 m2) a  KN-E 5409 (orná pôda) s výmerou 4438 m2 (cca 
308 m2), 

• podľa výpisu z LV 10357 v podiele 100/1440 na pozemku parc. č. KN-E 5436 (orná pôda) 
s výmerou 2467 m2 (cca 171 m2). 

Jedným z 39, resp. 40 spoluvlastníkov uvedených pozemkov je nebohý Jaroslav 
Ogurčák. V predmetných pozemkoch je/bol vlastníkom podielov o veľkosti 1/432.  
Uznesením Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. Zn. 8D 176/2018-42, 3Dnot 231/2018 zo 
dňa 27. 02. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2019, bola nariadená 
likvidácia dedičstva speňažením.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Notársky úrad JUDr. Ľubomír Barabáš doručil 
mestu Spišská Nová Ves návrh na využitie predkupného práva daného § 140 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

O využití tohto práva môže rozhodnúť iba mestské zastupiteľstvo. 
 

 

Ferčekovce 

Predmetné pozemky 

Smer Nov. Huta 

Smer SNV 

Muráňska ul. 

Nitrianska ul. 

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

informáciu o možnom využití predkupného práva na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
nebohého Jaroslava Ogurčáka na nehnuteľnostiach zapísaných v LV 10320, LV 10321, LV 
10356 a LV 10357, kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. neschvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov využitie predkupného práva na prevod 
vlastníctva spoluvlastníckych podielov Jaroslava Ogurčáka na nehnuteľnostiach 
zapísaných v:  

• LV 10320 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5408 a KN-E 5410, 
• LV 10321 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5435 a KN-E 5437, 
• LV 10356 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5407 a KN-E 5409, 
• LV 10357 v podiele 1/432 na pozemku KN-E 5436, 

kat. územie Spišská Nová Ves, daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení, v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

3. ukladá 
informovať Notársky úrad JUDr. Ľubomír Barabáš, J. Hanulu 1347/59, 052 01 Spišská 
Nová Ves o rozhodnutí MsZ.   

T: 30. 9. 2019       Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
11. PLC, spol. s r. o., Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená Ladislavom 

Pavelkom 
Žiadateľ - PLC, spol. s r. o., Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená 

Ladislavom Pavelkom, ktorá má od roku 2010 v prenájme prevádzkovú budovu píly 
s príslušenstvom a priľahlým pozemkom na Cintorínskej ulici č. 29, doručila mestu 
Spišská Nová Ves žiadosť o zmenu doby nájmu týchto nehnuteľností na dobu určitú do 
31. 07. 2039.  

PLC, spol. s r. o., ŽŽŽIII AAADDDAAA   OOO   ZZZMMM EEENNNUUU   DDDOOOBBBYYY   NNNÁÁÁJJJMMM UUU   NNNEEEHHHNNNUUUTTT EEEĽĽĽNNNOOOSSSTTT ÍÍÍ , prenajatých 
podľa Nájomnej zmluvy č. 317/SF/2010,  a to nebytových priestorov o ploche 289,25 m2  
a pozemkov v rozsahu 577,30 m2, z doby neurčitej NNNAAA   DDDOOOBBBUUU   UUURRRČČČIII TTT ÚÚÚ (dlhodobý nájom 
v rozsahu 20 rokov). 

Prenajímané nehnuteľnosti sa nachádzajú na Cintorínskej ulici č. 29 v areáli bývalej 
„Škôlky okrasných drevín“. Objekt je v zlom technickom stave a bez podstatných stavebných 
úprav nie je vhodný na ďalší prenájom. Spoločnosť PLC, spol. s r. o., plánuje v prenajatých 
priestoroch previesť na vlastné náklady bez nároku na refundáciu zásadné rekonštrukcie -  
výmenu kúrenia, elektriny, omietok, výmenu okenných a dverných výplní, bezpečnostné 
zabezpečenie objektu a hlavne vymeniť strechu, ktorá je už v havarijnom stave, čím sa tento 
stane opäť prevádzkyschopným. Zároveň v zmysle požiadavky hygieny (ÚVZ) zabezpečí pre 
zamestnancov šatne a sociálne zariadenia. 

V zmysle Zásad prenájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves nájom na 
dobu určitú nad 5 rokov schvaľuje mestské zastupiteľstvo (čl.III., odst. 4., písm.c) - 
zverejnené na:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/majetok_
mesta/ZASADY_PRENAJMU_NEBYT__PRIESTOROV_MESTA2009.pdf)  

    V danom prípade sa jedná o dlhodobý nájom nehnuteľností, ktorý mestu Spišská Nová 
Ves pomôže tieto objekty technicky zhodnotiť a zároveň zabezpečí dlhodobú zamestnanosť 
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minimálne desiatich pracovníkov v prevádzke porezu drevnej hmoty, výroby jednoduchých 
výrobkov z dreva a stolárskej výroby.  

 
Situovanie predmetu nájmu 

 
 
 

Technický stav objektu: 
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                                 Prepadnutý  strop a strešná konštrukcia 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti PLC, spol. s r. o., Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o zmenu doby nájmu nehnuteľností (nebytových priestorov o ploche 289,25 m2  
a pozemkov v rozsahu 577,30 m2 prenajatých nájomnou zmluvou č. 317/SF/2010)  z doby 
neurčitej na dobu určitú , 

2. schvaľuje: 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zmenu doby nájmu nebytových 
priestorov o ploche 289,25 m2 a pozemkov v rozsahu 577,30 m2, prenajatých nájomnou 
zmluvou č. 317/SF/2010, z doby neurčitej na dobu určitú, a to do 31. 07. 2039, 

3. ukladá: 
zabezpečiť uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve č. 317/SF/2010 podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 09. 2019                                  Z: ved. odd. vnútornej správy 
* * * * * 

 
 

V Spišskej Novej Vsi 6. 6. 2019 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. M. Krotký (11). 

            

 
 
 
 


