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          Spišská Nová Ves, 18. 04. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
25. 4. 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Návrhy na uznesenia: 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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1. Ing. Vladimír Vojta a manž. RNDr. Edita Vojtová, Li dické nám. č. 11, 040 22 Košice  
V rámci rokovania MsZ dňa 18. 3. 2019 bol prerokovaný materiál v nasledujúcom 

znení: 
„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 €.  

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. 
 

 

 

Kostol 

Smer Biele Vody 

Smer Havrania dolina 

Mlynky 

Lokalizácia 
predmetného pozemku 
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“ 
 

MMM sssZZZ   kkk    uuuvvveeedddeeennnééémmmuuu   mmmaaattt eeerrr iii ááálll uuu   ppprrr iii jjj aaalll ooo   uuuzzznnneeessseeennniii eee   ččč...   222888///222000111999,,,   kkk ttt ooorrr ýýýmmm   jjj eeedddnnnooommmyyyssseeeľľľnnneee      
sssccchhhvvvááálll iii lll ooo   zzzááámmmeeerrr    ppprrr eeedddaaajjj aaa   žžžiii aaadddaaannnéééhhhooo   pppooozzzeeemmmkkk uuu   pppooodddľľľaaa   §§§   999aaa   ooodddsss...   888   pppííísssmmm...   eee)))   (((ppprrreeevvvoooddd   mmmaaajjj eeetttkkkuuu   
zzz   dddôôôvvvoooddduuu   ooosssooobbbiii tttnnnéééhhhooo   zzzrrreeettteeeľľľaaa)))   zzzááákkkooonnnaaa   ooo   mmmaaajjj eeetttkkkuuu   ooobbbcccííí   vvv   ppplll aaatttnnnooommm   zzznnneeennnííí   vvv   ppprrr ooossspppeeeccchhh   žžžiii aaadddaaattt eeeľľľooovvv...   
 Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 9. 4. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetného pozemku na svojej 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 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 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,  

- 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 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 

Nehnuteľnosť 
žiadateľov 

Predmetný 
pozemok 

Pohľad z opačnej strany... 
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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: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

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

 
 
2. Ing. Lucián Timko a manž. Lýdia Timková, Gorazdova 1721/13, 052 01 Sp. Nová Ves 

Lýdia Timková je výlu čnou vlastníčkou budovy - garáže súp. č. 5235 na 
Hviezdoslavovej ulici, postavenej na pozemku par. č. KN-C 254 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves. 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadatelia chcú 
mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanej garáži, požiadali o jeho odkúpenie. 
Vzhľadom na to, že pozemok je zastavaný, pre mesto je nevyužiteľný. 

Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 17/2019, 
vypracovaným 30. 3. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 998,00  €.  

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 žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve jedného zo 
žiadateľov, na predaj pozemku sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí 
v platnom znení (§ 9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech 
vlastníka stavby na ňom postavenej.  
 

 

Cintorín 

Hviezdoslavova ul. 

Predmetný 
pozemok 

Gorazdova ul. 

Levočská ul. 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova 1721/13, 
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 254 (zast. pl.) 
s výmerou 19 m2, 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 254 
(zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova 
1721/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1095,88 €,  

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

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

 
 
3. Ing. Peter Mihuc a manž. Ing. Slavomíra Mihucová, Vojtovce 32, 091 01 Stropkov 

Žiadatelia sú výlučnými vlastníkmi garáže umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 656/7 
(zast. pl.) s výmerou 33 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“), v kat. území Mlynky. 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadateľ chce 
mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k pozemku pod citovanou garážou, požiadal 
o jeho odkúpenie. Keďže ide o zastavaný pozemok, pre mesto je teda nevyužiteľný.  

Predmetná 
garáž 
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Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 14/2019, 
vypracovaným 08. 03. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
241,23 €.  
 

 
 

 

Mlynky 

Umiestnenie predmetného 
pozemku 

Havrania Dolina 

Prostredný Hámor 

Biele Vody 

Predmetný pozemok 

Reedukačné centrum 
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Odporúčame, aby celková kúpna cena predmetného 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 predmetný pozemok je zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, na 
predaj pozemku sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 
9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech vlastníka stavby na 
ňom postavenej.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32, 
091 01 Stropkov, o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Mlynky 
pod garážou v ich výlučnom vlastníctve,  

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 656/7 
(zast. Pl.) s výmerou 33 m2, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 
Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Ing. Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32, 091 01 Stropkov, 
za celkovú kúpnu cenu 339,11 €,  

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

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

* * * * * 
 

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

Žiadatelia sú podľa výpisu z LV 291 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností 
v kat. území Mlynky, 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. 

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 
22/2017 (číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený Štefanom Gondom, IČO 40359298) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 1663/4 (zast. pl.) s výmerou 88 m2, KN-C 1663/5 
(zast. pl.) s výmerou 6 m2, KN-C 1663/6 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 a KN-C 1663/7 (zast. 
pl.) s výmerou 21 m2 (celkom 127 m2, ďalej len „predmetné pozemky“), z parcely KN-C 
1663/2, zapísanej v LV 559, kat. územie Mlynky.  

Na časti predmetných pozemkov majú zrealizované svoje stavby, časť dopĺňa priestor 
ich jestvujúceho dvora.  

Keďže novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1663/6 a KN-C 1663/7 sú zastavané 
stavbami vo vlastníctve žiadateľov, preto na predaj týchto 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 stavieb na nich postavených vrátane priľahlej 
plochy. 

Vzhľadom na to, že novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1663/4 tvorí dvor pri 
stavbách vo vlastníctve žiadateľov a pozemok parc. č. KN-C 1663/5 (6 m2) tvorí 
bezprostredne priľahlý pozemok k stavbe na parcele KN-C 1663/6,  svojou polohou sú 
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„predurčené“ na spoločné užívanie, odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedenú 
skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný zreteľ).  Navrhujeme teda, aby sa predaj týchto 
dvoch pozemkov posudzoval podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  

Hodnota predmetných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 16/2019 vyhotoveného 
27. 03. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 719,00 € 
(5,66 €/m2).  

 

 
 

 
 

 

Havrania dolina Biele Vody 

Umiestnenie žiadaných 
pozemkov 

Mlynky 
Žel. stanica 



MsZ, 25. 4. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 16 

11 
 

 

 
 

 
 

Pozemok mesta 

Pozemky pod stavbami 
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žiadateľov 

Žiadaný dvor 

Podľa geometrického plánu č. 22/2017: 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozdielne posudzovať obsahovú časť žiadosti, 
na základe čoho o žiadosti JE POTREBNÉ ROZHODNÚŤ DVOMA  SAMOSTATNÝMI 
UZNESENIAMI  tak , ako je to uvedené v návrhu nasledujúcich uznesení: 
 

 
Návrh na uznesenia: 

a) pozemky POD STAVBAMI:  
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 pod stavbami v ich bezpodielovom 
spoluvlastníctve, nachádzajúcich sa v kat.  území Mlynky,   

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 pozemkov, KN-C 1663/6 (zast. 
pl.) s výmerou 12 m2 a KN-C 1663/7 (zast. pl.) s výmerou 21 m2 novovytvorených 
geometrickým plánom č. 22/2017 (číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený Štefanom 
Gondom, IČO 40359298) z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat. územie 
Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona 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 186,78 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto 
pozemkov, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

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

 

KN-C 1663/5 
a KN-C 1663/6 
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b) DVOR+ PRIĽAHLÁ PLOCHA : 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
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,  

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. 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, pozemok 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 
tohto pozemku, 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, k. ú. Mlynky,  

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 najbližšie rokovanie MsZ Spišskej 
Novej Vsi. 

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

* * * * * 
 
 
5. Marek Skalský, Nová 778/19,  049 25 Dobšiná 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu súp. č. 127 postaveného na pozemku 
par. č. KN-C 725/1, kat. územie Mlynky.  

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 97218/100 
(TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky. Pozemok by mal byť užívaný 
spoločne s  citovaným rodinným domom (ďalej len „predmetný pozemok“).  

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok priľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa a je 
s domom dlhodobo užívaný ako súčasť dvora/záhrady, možno ho predať podľa § 9a ods. 8 
písm. e) (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom 
znení, a to za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, 
s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

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

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, 

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

Pozemok, na ktorom je 
vybudovaný dom žiadateľa 

 

Žiadaný pozemok 

Hranica dvora  
 

Dom 
žiadateľa 
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vlastníctva Mareka Skalského, Nová 778/19, 04925 Dobšiná, za kúpnu cenu 1 455,88 €, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie 
predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 127, k. ú. Mlynky,  

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

* * * * * 
 
 
6.  Magdaléna Bdžochová, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce 

Žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou rodinného domu, súp. č. 9177, 
v Novoveskej Hute, a pozemku par. č. KN-C 8738/2, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom je 
uvedená stavba postavená, pričom tento dom nemá vlastnícky usporiadané pozemky 
tvoriace jeho dvor.  

Na základe toho, so súhlasom ostatných spoluvlastníkov, žiada mesto Spišská Nová 
Ves 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 (ďalej len 
„predmetné pozemky“). 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemky funkčne spojené s vyššie citovanou stavbou, 
boli dlhodobo užívané v súvislosti s užívaním predmetného rodinného domu, odporúčame 
pri posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa predaj 
predmetných pozemkov môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení.  

 

 

Predmetný 
rodinný dom 

dvor 
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Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 20/2019 vyhotoveným 15. 
04. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 6 205,40 €. K citovanej cene sú 
v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
(66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 34,20 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku). 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 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,  

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 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, do výlučného vlastníctva 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, bezprostredne spojené s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. 
Spišská Nová Ves,  

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 

* * * * * 
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7. Zuzana Horváthová, Hornádska 1462/12, Smižany 
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves (rozpočtová 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves), je podľa LV 354 
vlastníkom pozemku par. č. KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2, nachádzajúceho 
sa v k. ú. Smižany. Uvedený pozemok získal Domov dôchodcov Spišská Nová Ves na 
základe Uznesenia o dedičstve č.  11D/141/2014 – 41 zo dňa 18. 6. 2015. 

Táto organizácia je správcom časti majetku mesta Spišská Nová Ves. Podľa § 6 ods. (4) 
zákona o majetku obcí v platnom znení „majetok, ktorý správca nadobúda, je 
vlastníctvom obce“. 

So zohľadnením situovania pozemku, tento sa javí pre mesto ako nevyužiteľný, a teda 
prebytočný, je však oň záujem, na základe možno uvažovať o jeho predaji. 

Vzhľadom na to, že na žiadateľku sa pre tento prípad nevzťahujú žiadne práva 
prednostného prevodu vlastníctva, pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí 
v platnom znení odporúčame predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. 
a. zákona o majetku obcí v platnom znení) záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu. 

 
 

Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
pozemku bola stanovená vo výške aspoň jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemku. 

Predmetný pozemok 

Hornád 

Cesta SNV - Poprad 

AUTO-VALAS, s. r. o. 
 

S M I Ž A N Y 
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Všeobecná hodnota pozemku určená na základe znaleckého posudku č. 26/2018, 
aktualizovaného 28. 3. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 725,57 €. Po 
pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (zverejnenie obchodnej verejnej 
súťaže v regionálnom periodiku 24,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) 
navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 1 815,57 €. 
 
Návrh na uznesenie: 
  Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie: 
a) žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany, 
b) skutočnosť, že žiadaný pozemok je vedený na LV rozpočtovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská 
Nová Ves, Brezová 32, 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 par. č. KN-E 
1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, 
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 kúpnou cenou aspoň 1 900,00 €, 

3. ukladá 
zrealizovať 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. 9. 2019           Z: riaditeľ Domova dôchodcov, Sp. N. Ves 

* * * 
 
 Návrh súťažných podmienok – návrh na uznesenie: 
  Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku 
par. č. KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, 
nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany, 

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 („OVS“) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-E 1697/5 (orná 
pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, tak, že: 

• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemku je 1 900,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 900,00 
€, alebo ju presiahne,  

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

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

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

• nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len tá osoba, ktorá vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi súťaže k termínu uzávierky OVS nebude mať 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, 

• 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 15 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 a adresu 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 zúčastnia výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 25. 4. 2019) 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  
T: 30. 9. 2019          Z: riaditeľ Domova dôchodcov, Sp. N. Ves 

 * * * * * 
 
 
8. Harald Trepáč, Za Hornádom 880/8, Spišská Nová Ves 

Helena Vojtkovská, Čsl. armády 419/18, Spišská Nová Ves 
Ing. Mária Pribylincová, Gorazdova 1718/3, Spišská Nová Ves 
Ján Novotný, Dunajská 2754/28, Spišská Nová Ves 
Anna Havrillová, Hutnícka 2679/7, Spišská Nová Ves 
Mesto Spišská Nová Ves, ako vlastník „Nového cintorína“ i ako stavebník stavby: 

„ROZŠÍRENIE NOVÉHO CINTORÍNA“,  je povinný mať usporiadaný 
majetkovoprávny vzťah k pozemkom, v ktorých sú uložené inžinierske siete pre uvedené 
stavby. Mesto t. č. už je vlastníkom pozemkov par. č. KN-E 54231, KN-E 54232/2, KN-E 
54235/1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktoré už sú či už vo výlučnom, resp. podielovom 
spoluvlastníctve mesta. 
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 Pre uvedený zámer je potrebné získať do vlastníctva  mesta Sp. N. Ves pozemky:  
• par. č. KN-E 4321 (orná pôda) s výmerou 50 m2,  zapísaný v LV 1498, 
• par. č. KN-E 4324/2 (orná pôda) s výmerou 133 m2, zapísaný v LV 1327, 
• par. č. KN-E 54234/1 (orná pôda) s výmerou 216 m2, zapísaný v LV 6210, 
Na uvedených pozemkoch sa nachádza aj cesta vo vlastníctve mesta a plochy priľahlé 

k spomenutej stavbe. 
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Židovský cintorín 
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Na základe uvedeného navrhujeme predmetné pozemky odkúpiť tak, ako je to uvedené 
v návrhu uznesenia. 

Jednotková cena predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 6/2019 z 29. 
7. 2018 vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 15,49 €/m2. Náklady 
spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku v prípade schválenia odkúpenia 
predmetných pozemkov pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

Poznamenávame, že v prípade odmietnutia navrhnutého riešenia (prevodu) 
vlastníctva pozemku, jeho (spolu)vlastníci majú nárok na každoročnú finančnú náhradu 
(„nájomné“) za ich užívanie mestom, čo považujeme za finančne neefektívne riešenie. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, v ktorých sa nachádzajú/budú 
nachádzať stavby vo vlastníctve mesta, 

2. schvaľuje 
odkúpenie pozemkov: 
a) par. č. KN-E 4321 (orná pôda) s výmerou 50 m2,  zapísaného v LV 1498, k. ú. Spišská 

Nová Ves, od vlastníka pozemku Haralda Trepáča, Za Hornádom 880/8, Spišská 
Nová Ves, za 774,50 €, 

b) par. č. KN-E 4324/2 (orná pôda) s výmerou 133 m2, zapísaného v LV 1327, k. ú. 
Spišská Nová Ves, od spoluvlastníkov pozemku: 
• Heleny Vojtkovskej, Čsl. armády 419/18, Spišská Nová Ves – podiel ½ za 1 030,09 

€, 
• Ing. Márii Pribylincovej , Gorazdova 1718/3, Spišská Nová Ves – podiel ¼ za 

515,04 €, 
• Jána Novotného, Dunajská 2754/28, Spišská Nová Ves – podiel ¼ za 515,04 €, 

c) par. č. KN-E 54234/1 (orná pôda) s výmerou 216 m2, zapísaného v LV 6210, k. ú. 
Spišská Nová Ves, od vlastníka pozemku Anny Havrillovej , Hutnícka 2679/7, Spišská 
Nová Ves, za 3 345,84 €, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 

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

* * * * *  
 
 
VECNÉ BREMENÁ:  
 
9.  Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie, 
prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov 
mesta. Ide o elektrickú prípojku zrealizovanú v rámci stavby „ Spišská Nová Ves – 
úprava NN siete – ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 – ul. I. Krasku, Zvonárska“  

Situovanie a rozsah vecného bremena sú dané geometrickými plánmi č. 80/2018 
a 30/2018, vyhotoveným firmou GEODETING s. r. o., IČO 36216801. Týmito GP je rozsah 
bremena vyčíslený na 1161 m2. Vecné bremeno sa týka pozemkov - par. č. KN-C 2827/3 
(zast. pl.), KN-C 2828/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-
E 51649/94 (orná pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E 
51649/95 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 
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Vlastník pozemkov má nárok na jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie 
užívania predmetných nehnuteľností. V tomto prípade ide o náhradu v sume 9 159,00 €, čo je 
cena zodpovedajúca hodnote určenej znaleckým posudkom č. 13/2019 vyhotoveným 7. 3. 
2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves.  

Vzhľadom na fakt, že v danom prípade sa jedná o výmenu existujúceho vzdušného NN 
vedenia (rekonštrukciu), ktoré bolo vedené na strešníkoch a konzolách rodinných domov 
a nahradila ho káblom v zemi,  žiadateľ požiadal o bezodplatné zriadenie vecného 
bremena. 

Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena taktiež znáša žiadateľ. 
 

 
 

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

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves, 
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 

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

"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie 

Dotknuté pozemky 
Mesta Spišská Nová Ves 
 

Zvonárska ul. 

Čsl. armády 

I. Krasku 

Zabojského Trasa NN vedenia 
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stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-C 2827/3 (zast. pl.), KN-C 
2828/1 (zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne 
overenom 14. 2. 2018 pod č. 76/18",  
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie 
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-E 
51649/94 (orná pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E 
51649/95 (orná pôda), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, 
úradne overeného 14. 2. 2018 pod č. 76/18 a geometrickým plánom č. 1930/2018, 
úradne overenom 19. 4. 2018 pod č. 196/18,  

za jednorazovú odplatu vo výške 9 159,00 €,   
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T:  30. 9. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
 
10. Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), Mlynská 31, 042 91 Košice 

Dušan Hanes, Drevárska 280/4c, Spišská Nová Ves, ako stavebník stavby „Spišská 
Nová Ves, ul. Slnečná – NN rozvody pre IBV 6RD a 10 b. j.“ požiadal o budúce 
zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská. Nová Ves v prospech VSD, 
a. s., ako budúceho majiteľa NN rozvodov. 

 

Situovanie budúceho 
vecného bremena  

Cesta 
Spišská Nová Ves - Rožňava  

Nehnuteľnosti 
stavebníka 

(bývalý 
pioniersky 

tábor) 

Pozemok mesta 

Novoveská Huta 
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Pokiaľ ide o zriadenie vecného bremena, podľa predloženej projektovej dokumentácie 

citovanej stavby, predmetné NN rozvody budú umiestnené v časti pozemku par. č. KN-E 
55851 (zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 
vecného bremena 30 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený porealizačným 
zameraním stavby. 

Vlastník pozemku má nárok na jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie 
užívania pozemku, v ktorom 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 stavebníka. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
podanej v zastúpení Dušanom Hanesom, Drevárska 280/4c, Sp. 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 
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v časti pozemku par. č. 
KN-E 55851 (zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to 
zakreslené v  PD stavby: „Spišská Nová Ves, Ul. Slnečná – NN rozvody pre IBV 6RD 
a 10 b. j.“, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom 

Situovanie budúceho 
vecného bremena  
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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 

* * * * *  
 
 
11. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, Poprad 

Žiadateľ, ako budúci vlastník nižšie uvedenej stavby, v zastúpení Ing. Rastislavom 
Leskovjanským, ako investorom stavby, požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena „na uloženie, prevádzku a údržbu vodnej stavby a jej príslušenstva“ do 
pozemku mesta. Ide o vodovodnú prípojku zrealizovanú v rámci stavby „ Rozšírenie 
vodovodu a vodovodná prípojka k parcele č. KN 9394/64, Spišská Nová Ves, Modrý 
vrch“ (skolaudovaná rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej 
Vsi č. 2011/485 z 11. 7. 2011 a č. 2011/797 z 24. 10. 2011). 

Situovanie a rozsah vecného bremena sú dané geometrickým plánom č. 80/2018 
vyhotoveným firmou GEOKAN s. r. o., IČO 36595578. Vecným bremenom bude po 
schválení zaťažený pozemok par. č. KN-C 9394/68 (zast. pl.), zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, v rozsahu 49 m2. 

V prípade zriaďovania vecného bremena, vlastník pozemku/kov má nárok na 
jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti/tí. V tomto prípade 
ide o náhradu v sume 373,00 €, čo je cena zodpovedajúca hodnote určenej znaleckým 
posudkom č. 12/2019 vyhotoveným 6. 3. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves. 
Uvedenú jednorazovú náhradu, ako aj náklady súvisiace so zriadením vecného bremena 
(vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, poplatok za vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností – 66,00 €), znáša investor stavby. 

 

 
 

Predmetný pozemok 
mesta Spišská Nová Ves 
 

Púpavová ul. 

Stredná odborná 
škola drevárska 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Košice 

Trasa vodovodnej 
prípojky 

 

Blaumont 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1.  berie na vedomie 

žiadosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, Poprad, 
o zriadenie vecného bremena v časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho 
sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 

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

"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Podtatranská 
vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, Poprad, IČO 36485250, strpieť 
umiestnenie vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu a vodovodná prípojka k parcele č. 
KN 9394/64, Spišská Nová Ves, Modrý vrch“ na pozemku par. č. KN-C 9394/68 
(zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 80/2018, úradne 
overeného 7. 12. 2018 pod č. 699/18",  

za jednorazovú odplatu vo výške 470,88 €. 
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * *  
 
V Spišskej Novej Vsi 18. 4. 2019 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner.    

         
 
 
 
POZNÁMKA:   

NNNaaa   ďďďaaalll šššíííccchhh   sssttt rrr aaannnáááccchhh   sssúúú   ppprrr eee   iii nnnfff ooorrr mmmáááccciii uuu   uuuvvveeedddeeennnééé   zzzááápppiii sssnnniii ccceee   zzz   OOOVVVSSS   nnnaaa   nnneeedddááávvvnnnooo   
rrr eeeaaalll iii zzzooovvvaaannnééé   ppprrr eeedddaaajjj eee   pppooozzzeeemmmkkk ooovvv   mmmeeesssttt aaa   pppooodddľľľaaa   ppplll aaattt nnnýýýccchhh   uuuzzznnneeessseeennnííí   MMM sssZZZ... 

Púpavová  ulica 

Trasa  
vodovodnej prípojky 
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