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          Spišská Nová Ves, 11. 03. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
18. 3. 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. Krotký(1) 
 
 
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. Robinson – obč. združenie, IČO 50059696, Kostolná 23/6, 05201 Spišské Tomášovce 
   MMM sssZZZ   vvv   rrr ááámmmccciii    sssvvvooojjj hhhooo   rrr oookkk ooovvvaaannniii aaa   zzzooo   dddňňňaaa   777...   222...   222000111999   ppprrr eeerrr oookkk ooovvvaaalll ooo   nnniii žžžšššiii eee   uuuvvveeedddeeennnýýý   
mmmaaattt eeerrr iii ááálll :::       

„Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy „Detská poliklinika“,  súp. č. 2258,  
postavenej na pozemku par. č. KN-C 1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
orientačné označenie Námestie SNP č. 2,  Spišská Nová Ves,  

Občianske združenie Robinson, Kostolná 23/6, 05201 Spišské Tomášovce, má na 
základe nájomnej zmluvy č. 372/SF/2018 v suteréne „Detskej polikliniky“ na Námestí SNP 
č. 2 zriadené centrum na podporu stretávania rodín so zdravotne znevýhodneným 
dieťaťom, ktoré slúži zároveň na poskytovanie rehabilitácií, špeciálnych terapií 
a psychosociálnej pomoci zdravotne znevýhodneným deťom ako aj ich rodičom. Činnosť 
v uvedenom rozsahu poskytuje združenie ako jediný poskytovateľ v okrese Spišská Nová 
Ves. Rozsah doterajšieho nájmu je spolu 89,56 m2 s ročným nájomným 716,48 €. 
Žiadateľ je nezisková organizácia a príjmy z členských príspevkov nepostačujú na pokrytie 
nákladov na nájom, prevádzku prenajímaných priestorov a samotnú činnosť občianskeho 
združenia. Vzhľadom na to, že ide o neziskovú službu výsostne verejnoprospešného 
sociálneho charakteru, žiadateľ požiadal Mesto Spišská Nová Ves o výpožičku týchto 
priestorov (namiesto nájmu). 

 Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o výpožičku nehnuteľností pre účely 
poskytovania verejnoprospešných sociálnych služieb pre občanov mesta, možno na túto 
skutočnosť brať osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí 
v platnom znení.“ 

 

 
 

   MMM sssZZZ   kkk    uuuvvveeedddeeennnééémmmuuu   mmmaaattt eeerrr iii ááálll uuu   ppprrr iii jjj aaalll ooo   uuuzzznnneeessseeennniii eee   ččč...   111999///222000111999,,,   kkk ttt ooorrr ýýýmmm   jjj eeedddnnnooommmyyyssseeeľľľnnneee   
sssccchhhvvvááálll iii lll ooo   zzzááámmmeeerrr    žžžiii aaadddaaannneeejjj    vvvýýýpppooožžžiii čččkkk yyy   nnneeebbbyyyttt ooovvvýýýccchhh   ppprrr iii eeesssttt ooorrr ooovvv...   
 Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves 1. 3. 2019 v súlade so 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení) zverejnil zámer výpožičky 
predmetných nebytových priestorov na svojej úradnej tabuli aj na svojej internetovej 
stránke (a nachádza sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia na 
aspoň 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...   
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti  Občianskeho združenia Robinson, Kostolná č. 23/6, 05201 
Spišské Tomášovce, o výpožičku nebytových priestorov mesta v suteréne „Detskej 
polikliniky“ na Námestí SNP č. 2, súp. č. 2258,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 
1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o zverejnení schváleného zámeru 
výpožičky na úradnej tabuli a webe mesta Spišská Nová Ves podľa podmienok 
stanovených zákonom o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku nebytových 
priestorov o podlahovej ploche 89,56 m2, nachádzajúcich sa v suteréne „Detskej 
polikliniky“, Námestie SNP č. 2, súp. č. 2258,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 
1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie neziskových služieb 
verejnoprospešného sociálneho charakteru zdravotne znevýhodneným deťom a ich 
rodičom, 

      3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov podľa tohto uznesenia. 

 T: 30. 6. 2019      Z: ved. odd. vnútornej správy 
* * * * * 

 
 
 
2.  Ing. Vladimír Vojta a manž. RNDr. Edita Vojtová, Lidické nám. č. 11, 040 22 Košice  

Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. území Mlynky, 
a to pozemku KN-C 958/2 (zast. pl.) s výmerou 220 m2 a na ňom postaveného rodinného 
domu súp. č. 341. 

Žiadajú o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2 (ďalej 
len „predmetný pozemok“), katastrálne územie Mlynky, zapísaného v LV 1122 v prospech 
mesta Spišská Nová Ves, ktorý priamo susedí s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve.   

Tento pozemok, ktorý tvorí strmý svah (je vytvorený nesúdržným materiálom z 
niekdajšej stareckej banskej činnosti), žiadatelia dlhodobo udržiavajú, rekultivujú 
a vybudovaním oporných múrov zabraňujú jeho postupnému zosúvaniu na priľahlý 
pozemok a rodinný dom v ich vlastníctve. 

V prípade, ak mesto bude prihliadať na bezpečnosť a ochranu majetku žiadateľov, 
predaj predmetného pozemku možno realizovať podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo 
v prospech žiadateľov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa je možné považovať 
skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje bezpečnostnú 
situáciu stavieb stojacich pri jeho hranici.  

Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 7/2019 vyhotoveného 
30. 01. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 3 068,00 € 
(5,20 €/m2).  

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, 
43,70 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické nám. č. 
11, 040 22 Košice o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. 
ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122,  

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 pozemku podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parc. č. KN-
C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity 
Vojtovej, Lidické nám. č. 11, 040 22 Košice, za kúpnu cenu 3 177,70 €, pričom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným 
spôsobom ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu priľahlých stavieb vo vlastníctve 
budúcich kupujúcich,  

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

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

Spišskej Novej Vsi. 
      T: 30. 6. 2019                                  Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 

3.  Mgr. František Gregorovič, Rybničná 9214/22, 053 31 Novoveská Huta, Sp. Nová Ves 
Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 2/2019 

(číslo úradného overenia 22/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 
(zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2 (celkom 1137 m2, ďalej 
len „predmetné pozemky“), z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045, zapísaných 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. Predmetné pozemky žiadateľ plánuje využiť na 
stavebné účely. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s odpredajom 
predmetných pozemkov.  

Ak MsZ prejaví vôľu predmetné pozemky 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 
predmetných pozemkov bola stanovená aspoň vo výške všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemkov. Všeobecná hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým 
posudkom č. 8/2019 vypracovaným dňa 18. 02. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, je 20 409,15 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou 
predaja (vypracovanie znaleckého posudku – 60,75 €, vypracovanie GP - 227,00 €, 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku - 24,00 €, poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností 66,00 €) by minimálna kúpna cena by mohla byť aspoň 
20 786,90 €. 
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 Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mgr. Františka Gregoroviča, Rybničná 9214/22, 053 31 Novoveská 
Huta, o odkúpenie geometrickým plánom č. 2/2019 novovytvorených pozemkov parc. č. 
KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-
C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045, 
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 predaj geometrickým plánom č. 2/2019 
novovytvorených parciel č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. 
pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3, 
KN-E 56044 a KN-E 56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, 
obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení) realizovanou  na  základe  schválených  súťažných  podmienok, 
s celkovou cenou aspoň 21 000,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj parciel 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. 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  geometrickým plánom č. 2/2019 pozemkov parc. č. KN-C 
8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 
(TTP) s výmerou 214 m2, vytvorených z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 
56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 2/2019 (číslo 
úradného overenia 22/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 
(zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2 (celkom 1137 m2, 
ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045, 
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetných pozemkov, ktoré sú 

ponúkané na odkúpenie len ako celok, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetných pozemkov je 21 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetných pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
21 000,00 €, alebo ju presiahne,  

• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky 
eur, 
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• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 2 100,00 €, 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 predmetných pozemkov bude účastník 

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

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

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

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

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že berie na vedomie, že 
predmetné pozemky sa nachádzajú v dobývacom priestore Spišská Nová Ves, 

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

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

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

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

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

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

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 18. 03. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 

* * * * * 
 
V Spišskej Novej Vsi 11. 3. 2019 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Krotký(1)    

           
 

 
 

 


