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          Spišská Nová Ves, 30. 01. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
7. 2. 2019 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: vedúci odd. správy majetku mesta 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Krotký(6) 
 
 
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. Tomáš Šafranko, Gorazdova 1721/13, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je výlučným vlastníkom budovy - garáže súp. č. 5204, k. ú. Spišská Nová Ves 

(Gorazdova ulica), postaveného na pozemku par. č. KN-C 200 (zast. pl.) s výmerou 20 m2, k. 
ú. Spišská Nová Ves. 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadateľ 
chce mať vysporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanej garáži, požiadal o jeho 
odkúpenie. Keďže ide o zastavaný pozemok, pre mesto je teda nevyužiteľný.  

 

  

 

Letná ulica 

Okresné riaditeľstvo PZ v 
Spišskej Novej Vsi 

 

Žiadaný pozemok 

Gorazdova ulica 

Predmetná 
garáž 
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Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 3/2019, 
vypracovaným 18. 1. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 1138,00 €.  

Odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako cena určená znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemku (znalecký posudok 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 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. Tomáša Šafranka, Gorazdova 1721/13, Spišská Nová Ves, o 
odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves pod stavbou 
v jeho 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 par. č. KN-C 200 
(zast. pl.) s výmerou 20 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Ing. 
Tomáša Šafranka, Gorazdova 1721/13, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
1 235,88 €,  

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

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

* * * * * 
 
 
2. Marek Slatkovský, 053 34 Švedlár 81 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie pozemku v Novoveskej Hute, a to 
parc. č. KN-C 8429 (orná pôda) s výmerou 119 m2, zapísaného LV 1 a geometrickým plánom 
č. 58/2018 (číslo úradného overenia 678/18, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 193 m2 
a KN-C 8431 (záhrada) s výmerou 527 m2 (celkom 839 m2, ďalej len „predmetné pozemky“), 
z parciel KN-C 8430 KN-C 8431, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. 
Predmetné pozemky žiadateľ plánuje využiť na stavebné účely. 

Podľa vyjadrenia oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku je zámer 
výstavby rodinného domu na predmetných pozemkoch v súlade s funkčným využitím 
územia.  

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 jeho všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemkov. Všeobecná hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým 
posudkom č. 1/2019 vypracovaným dňa 16. 1. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, je 15 228,00 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou 
predaja (vypracovanie znaleckého posudku - 52,08 €, vypracovanie GP - 227,00 €, 
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zverejnenie zámeru predaja pozemkov v regionálnom periodiku - 24,00 €, poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností 66,00 €) by minimálna kúpna cena bola 15 597,08 €.   

 

 
 

 

Novoveská Huta 

Predmetné 
parcely 

Kostol 
Hnilecká cesta 

Sadrovcová ul. 

Horská ul. 

Požiarna  zbrojnica 

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

informáciu o žiadosti Mareka Slatkovského, 053 34 Švedlár 81, o odkúpenie pozemku 
parc. č. KN-C 8429 (orná pôda) s výmerou 119 m2, zapísaného LV 1 a geometrickým 

Podľa geometrického plánu č. 58/2018 

Predmetné parcely 

Situovanie 
pozemku 

Hnilecká cesta 
– smer Hnilec 
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plánom č. 58/2018 novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 
193 m2 a KN-C 8431 (záhrada) s výmerou 527 m2, z parciel KN-C 8430 KN-C 8431, 
zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,    

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku tvoreného parc. č. 
KN-C 8429 (orná pôda) s výmerou 119 m2, zapísanou LV 1 a geometrickým plánom č. 
58/2018 novovytvorenými parcelami č. KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 193 m2 a KN-C 
8431 (záhrada) s výmerou 527 m2 (ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel KN-C 8430 
a KN-C 8431, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou 
súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) 
realizovanou  na  základe  schválených  súťažných  podmienok, s celkovou cenou aspoň 
16 000,00  €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 

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

 
 

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

žiadosť o prevod vlastníctva  pozemku parc. č. KN-C 8429 (orná pôda) s výmerou 119 m2, 
zapísaného LV 1 a geometrickým plánom č. 58/2018 novovytvorených pozemkov parc. č. 
KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 193 m2 a KN-C 8431 (záhrada) s výmerou 527 m2, 
z parciel KN-C 8430 a KN-C 8431, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,   

 
2. schvaľuje:  

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 8429 (orná pôda) 
s výmerou 119 m2, zapísaného LV 1 a geometrickým plánom č. 58/2018 (číslo úradného 
overenia 678/18, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených 
pozemkov parc. č. KN-C 8430/1 (záhrada) s výmerou 193 m2 a KN-C 8431 (záhrada) 
s výmerou 527 m2 (ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel KN-C 8430 KN-C 8431, 
zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetných pozemkov, ktoré sú 

ponúkané na odkúpenie len ako celok, 
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetných pozemkov je 16 000,00  €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetných pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
16 000,00 €, alebo ju presiahne,  

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



MsZ, 7. 2. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

7 
 

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 1 600,00 €, 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 v prípade potreby 
prekládky inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetných pozemkov, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) tieto 
zabezpečuje kupujúci 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 
a v oblasti, kde je predpoklad zvýšeného radónového rizika, 

• 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 07. 02. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 
 

 
3.  Matúš Hennel, Rajecká 8, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 39/2018 
(číslo úradného overenia 693/18, vyhotovený spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 
36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7902/4 (TTP) s výmerou 1609 m2 – diel 
1 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 55689/1, zapísanej v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves. Predmetný pozemok žiadateľ plánuje užívať na rekreačné 
účely, pobyt s deťmi v čase prázdnin a umiestniť na ňom zrubový záhradný domček 
s plochou 20 m2.   
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Podľa vyjadrenia oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku je 
predmetný pozemok súčasťou plochy určenej na telovýchovu, šport, rekreáciu 
a cestovný ruch mestského až nadmestského významu.  
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Žiadaný pozemok 
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Ak MsZ prejaví vôľu predmetný pozemok predať, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej verejnej 
súťaže (§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení), nakoľko žiadateľ 
k predmetnému pozemku nemá žiadne právo prednostného prevodu.  

V prípade schválenia predaja, pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby 
minimálna kúpna cena predmetného pozemku bola stanovená vo výške jeho všeobecnej 

Predmetný 
záhradný domček 
a jeho situovanie 

Situovanie  
predmetného domčeka 
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hodnoty určenej znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi 
s realizáciou prevodu vlastníctva pozemku. Všeobecná hodnota predmetného pozemku 
určená znaleckým posudkom č. 2/2019 vypracovaným dňa 17. 1. 2019 Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 43 330,37 €. Po pripočítaní nákladov mesta 
spojených s realizáciou predaja (vypracovanie znaleckého posudku 72,65€, zverejnenie 
zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 24,00 €, poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností 66,00 €) by minimálna kúpna cena bola 43 493,02 €. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Matúša Hennela, Rajecká 8, 052 01 Spišská Nová Ves o odkúpenie 
geometrickým plánom č. 39/2018 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7902/4 (TTP) 
s výmerou 1609 m2, z parcely KN-E 55689/1, zapísanej 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. 
39/2018 (číslo úradného overenia 693/18, vyhotovený spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., 
IČO 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7902/4 (TTP) s výmerou 1609 
m2 – diel 1, z parcely KN-E 55689/1, zapísanej 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 44 000,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 

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

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

žiadosť o prevod vlastníctva  geometrickým plánom č. 39/2018 (číslo úradného overenia 
693/18, vyhotovený spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 7902/4 (TTP) s výmerou 1609 m2 – diel 1, z parcely KN-E 
55689/1, zapísanej 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. 39/2018 (číslo 
úradného overenia 693/18, vyhotovený spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7902/4 (TTP) s výmerou 1609 m2 – diel 1 (ďalej 
len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 55689/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves, a to: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 44 000,00 €, 
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• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 
odkúpenie  predmetného  pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
44 000,00 €, alebo ju presiahne,  

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

• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 4 400,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza 
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, 

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

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

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

• 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 v prípade potreby 
prekládky inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) tieto 
zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, 

• 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 zúčastnia výlučne na vlastné náklady, 
3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2019 z 07. 02. 2019) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 
4. VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36706311 
 Mesto SNV sa dlhodobo usiluje usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku z väčšej 
časti zastavaného spevnenou plochou Sadrovcovej ulice v Novoveskej Hute. Aktuálnym 
vlastníkom predmetného pozemku je  VSK MINERAL s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 
Košice, IČO 36706311. Ten v súčasnosti je ochotný doriešiť vlastnícky vzťah k predmetnému 
pozemku v prospech mesta Spišská Nová Ves.  Ide o časť pozemku parc. č. KN-C 8115/1 
(zast. pl.). Geometrickým plánom č. 11/2018, vyhotoveným Ing. Michalom Nagyom, IČO 
51910853, bola novovytvorená parcela (predstavujúca cestu) parc. č. KN-C 8115/7 (zast. pl.) 
s výmerou 1008 m2.  
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Odkúpenie pozemku odporúčame realizovať za kúpnu cenu vypočítanú znaleckým 
posudkom č. 42/2018 z 31. 10. 2018, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, 
Spišská Nová Ves, čo je 17 620,00 €. Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním 
pozemku pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

 

 
 

Uvedený návrh na odkúpenie pozemku už bol predmetom rokovania Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi (29. 11. 2018), avšak výsledok hlasovania bol 50% : 
50%. Tento výsledok bol zrejme ovplyvnený návrhom jedného z členov poslaneckého 
zboru, aby sa – vzhľadom na posledné rokovanie daného MsZ, resp. koniec volebného 
obdobia  - o majetkových veciach už nehlasovalo. 

Vzhľadom  na to, že je žiaduce (je vo verejnom záujme), aby mesto malo svoje 
stavby vlastnícky doriešené, navrhujeme schváliť odkúpenie hore uvedeného pozemku 
s podmienkami, ako sú uvedené v návrhu uznesenia.  

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

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

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

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

* * * * * 

B
D

 

Predmetný 
pozemok  

Podľa geometrického 
plánu č. 11/2018 a č. 

12/2018 
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5. Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), Mlynská 31, 042 91 Košice 
Spoločnosť KOVOZBER , s. r. o., ako stavebník stavby „ROZŠÍRENIE FÁNDLYHO 

ULICE“ v uplynulom roku požiadala o budúce zriadenie vecného bremena na časť 
pozemku mesta Sp. N. Ves v prospech VSD, nakoľko účasťou uvedenej 
stavby/investičnej akcie je aj náhrada pôvodnej trafostanice za novú (podľa PD stavby: 
„Spišská Nová Ves, Fándlyho – TS, VN, NN“). 

Pôvodná trafostanica už bola odstránená, jej úlohu plní novovybudovaná trafostanica 
(kiosková). Pôvodná i nová trafostanica sa nachádzajú na pozemku investora, resp. 
stavebníka. Nová trafostanica bude v súlade s platným stavebným povolením z 23. 3. 
2018 napojená na jestvujúce el. rozvody VSD (detailnejšie informácie sú zrejmé z kópie 
technického výkresu z PD tvoriacej samostatnú prílohu tohto dokumentu). Jestvujúce el. 
rozvody sú uložené v pozemku mesta Spišská Nová Ves, a to v par. č. KN-E 72748/3 (zast. 
pl.) zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Pokiaľ ide o zriadenie vecného bremena, podľa predloženej projektovej dokumentácie 
citovanej stavby, plánovaný rozsah vecného bremena má výmeru 24 m2. Rozsah vecného 
bremena bude spresnený porealizačným zameraním stavby. 

 

 
 



MsZ, 7. 2. 2019                                                                                 K bodu rokovania č. 14 

15 
 

 
 

 
   

Žiadosť stavebníka o zriadenie vecného bremena už bola predmetom rokovania 
predchádzajúceho poslaneckého zboru mestského zastupiteľstva, avšak návrh uznesenia 
pre tento účel nezískal dostatok poslaneckých hlasov na jeho schválenie. Podľa názoru 
stavebníka, tento výsledok hlasovania zrejme bol dôsledkom nedostatočného vysvetlenia 
problematiky, čo stavebník deklaruje v hore uvešdenej žiadosti. 

 

IBV Fándlyho 

Pozemok mesta  

Výmena jestvujúcich káblov 
a napojenie na jestvujúce trasy 

podzemného elektrického vedenia  

Ul. J. Fándlyho  

Predmetná časť pozemku určená 
na výmenu podzemného el. vedenia  

a ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA  
 

Pôvodné trafo    
(zlikvidované) 

NOVÉ 
TRAFO 

POZEMOK  NA ZRIADENIE  
VECNÉHO BREMENA 

Smer pohľadu 
na fotosnímke 
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Predmetná stavba TRAFOSTANICE TEDA UŽ JE ZREALIZOVA NÁ, NA JEJ 
KOLAUDÁCIU CHÝBA UŽ IBA VYRIEŠENIE VZ ŤAHU K ČASTI VYŠŠIE UVEDENÉHO 
POZEMKU (24 m2) PRE POTREBY VÝMENY ČASTI ELEKTRICKÝCH ROZVODOV VSD 
S NAPOJENÍM NOVEJ TRAFOSTANICE,  ktorým má byť žiadaná zmluva o budúcom zriadení 
vecného bremena v prospech VSD. 

Pôvodné káble VSD sú v  pozemku mesta už „dávno“ umiestnené, a to bez 
finančnej náhrady/zadarmo (vlastníkovi rozvodov pri pôvodných kábloch vzniklo 
bremeno „zo zákona“, takže s tým už nie je možné nič urobiť), tak aspoň za nové by 
mesto malo požadovať zákonnú odplatu, čo je podmienené schválením vecného 
bremena. 
 
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 spol. KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, 
o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 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 72748/3 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to 
zakreslené v  PD stavby: „Spišská Nová Ves, Fándlyho – TS, VN, NN“,  
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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“ po ukončení stavby, 

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

T: 30. 06. 2019     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
6. Robinson – obč. združenie, IČO 50059696, Kostolná 23/6, 05201 Spišské Tomášovce 
 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. 
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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, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení zámer výpožičky nebytových priestorov podľa s §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov, a to nebytové priestory o ploche 89,56 m2 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, 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: 
 a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov podľa tohto      

uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
 b)  následne návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   
 T: 30. 6. 2019      Z: ved. odd. vnútornej správy 

* * * * * 
 
 
7.  Slovenská republika, Búdková č. 36, Bratislava – prevod pozemkov v prospech mesta 
Spišská Nová Ves  

V zmysle § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov má vlastnícke právo Slovenskej republiky k pozemkom pod stavbami vo 
vlastníctve obce, ktoré boli v správe hospodárenia národných výborov všetkých stupňov 
a prešli v roku 1991 z majetku SR do vlastníctva miest a obcí, vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bezodplatne 
prejsť do vlastníctva obci. 

Uvedenú legislatívny predpis mesto Spišská Nová Ves môže využiť na prevod do 
svojho výlučného vlastníctva nasledujúcich pozemkov: 

- par. č. KN-E 52620/2 (orná pôda) s výmerou 135 m2, KN-E 52621/2 (TTP) s výmerou 
23 m2, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,  

- par. č. KN-C 6593/6 ( zast.pl.) s výmerou  430 m2, KN-C 6594/5 (zast.pl.) s výmerou 
280 m2,  KN-C  6597/2 ( zast.pl). s výmerou 416 m2, KN-C 6590/2 (zast.pl.) s výmerou 
324 m2 (celkom 1608 m2), ako geometrickým plánom č. 10/2019 (vyhotoveným dňa 
29. 1. 2019 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených parciel z parciel 
KN-E  52620/1, KN-E 52621/1, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Ide o pozemky, na ktorých sa nachádza stavba - miestna komunikácia v lokalite 
Vil čurňa (postavená pred r. 1991) s priľahlými plochami tvoriacimi neoddeliteľný celok so 
stavbou. 

Na to, aby mesto mohlo požiadať Slovenský pozemkový fond o prevod vlastníctva 
citovaných pozemkov, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prijalo príslušné 
uznesenie.  
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Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
1. berie na vedomie 

informáciu o vlastníctve
Bratislava, spĺňajúceho podmienky be
2. schvaľuje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
práva k pozemkom: 

- par. č. KN-E 52620/2 (orná pôda) s výmerou 
23 m2, zapísaných v LV 448

- par. č. KN-C 6593/6 ( zast.pl.) s
280 m2,  KN-C  6597/2 ( zast.pl). s výmerou 
324 m2, ako geometrickým plánom 
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených parciel z
KN-E 52621/1, zapísaných v

podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves
3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov pod
T: 30. 11. 2019                                                     

V Spišskej Novej Vsi 30. 1. 201
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tká

     

Žiadané 
pozemky

nebudú predmetom prevodu
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stvo v Spišskej Novej Vsi 

vlastníctve pozemkov SR, v správe Slovenského pozemkov
ajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves,

čšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod

(orná pôda) s výmerou 135 m2, KN-E 52621/2 (TTP) s výmerou 
LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,  

( zast.pl.) s výmerou  430 m2, KN-C 6594/5 (zast.pl.) s výmerou 
( zast.pl). s výmerou 416 m2, KN-C 6590/2 (zast.pl.) s výmerou 

geometrickým plánom č. 10/2019 (vyhotoveným dňa 29. 1. 2019 spol. 
ČO 36595578) novovytvorených parciel z parciel 

, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614, 

 prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
                                                   Z: ved. odd. správy majetku

* * * * * 
. 2019 

Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Krotký(6) 

     

Potočná ulica 

Žiadané 
pozemky 

Vil č
Pozemky pod domami  

nebudú predmetom prevodu 

bodu rokovania č. 14 

 

pozemkového fondu, 
zplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

bezodplatný prevod vlastníckeho 

(TTP) s výmerou 

(zast.pl.) s výmerou 
(zast.pl.) s výmerou 
ňa 29. 1. 2019 spol. 

parciel KN-E  52620/1, 

. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

ved. odd. správy majetku 

, Ing. Krotký(6)    

  

Vil čurňa 


