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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                                         052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  16. 9. 2009 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 24. 09. 2009 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
Predkladá: Oddelenie správy majetku, MsÚ SNV  
  
Spracovali: V. Číková, Ing. M. Krotký, Ing. M. Kellner   
  
Prerokované: v MsR  
  
Dôvod predloženia: uznesenia MsR  
  
Prizvaný: - - -  
  
 
 
Podpisy:  
  
 

   
 
 
 
Návrhy na uznesenia 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE  VLASTNÍCTVA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1. NRG development s.r.o., Ing. Straku č. 4, Sp. Nová Ves  

 Uvedená spoločnosť žiada o odkúpenie pozemku - časť parcely č. KN 4729 o výmere 
cca 400 m2  (nie je v tom zarátaná plocha parkoviska a príjazdovej komunikácie), na ktorej 
má záujem realizovať výstavbu polyfunkčného objektu, (6 bytov vrátane garáží a 2 
nebytové priestory). Ide o pozemok priľahlý k Materskej škole Lipová (stavba by mala 
stáť desať metrov od jej priečelia, resp. od vstupného vestibulu). 

V prípade kladného stanoviska (uznesenia)  MsZ by na realizáciu zámeru (projektu) 
bola uzavretá zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, pričom pre kúpnu zmluvu by sa 
presná výmera zastavaného pozemku určila porealizačným zameraním stavby. 

Oddelenie územného plánu nemá námietok proti realizácii predloženého zámeru. 
 
PodPodPodPodľa nášho názoru, uvedená a nášho názoru, uvedená a nášho názoru, uvedená a nášho názoru, uvedená žiadosiadosiadosiadosť nenap nenap nenap nenapĺňa podstatu zákona a podstatu zákona a podstatu zákona a podstatu zákona 

oooo    majetku obcí vmajetku obcí vmajetku obcí vmajetku obcí v    platnom znení vplatnom znení vplatnom znení vplatnom znení v    tom zmysle, aby mesto Sp. N. Ves tom zmysle, aby mesto Sp. N. Ves tom zmysle, aby mesto Sp. N. Ves tom zmysle, aby mesto Sp. N. Ves 
vvvv    zastúpení mestským zastupitezastúpení mestským zastupitezastúpení mestským zastupitezastúpení mestským zastupiteľstvom mohlo rozhodnústvom mohlo rozhodnústvom mohlo rozhodnústvom mohlo rozhodnúť v v v v    zzzzmysle § 9a, ods. mysle § 9a, ods. mysle § 9a, ods. mysle § 9a, ods. 
8, písm. e (8, písm. e (8, písm. e (8, písm. e (t.j. aby zámer mohlo považovať za hodný osobitného zreteľa, 
a teda predaj pozemku realizovalo konkrétnemu záujemcovi bez 
predchádzajúceho zverejnenia predmetného zámeru)....    

  
Mestská rada nesúhlasí s predajom predmetného pozemku.  
 

  
 

 
 

Vstupný 
vestibul 
škôlky 
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Žiadaný 
pozemok 

Žiadaný 
pozemok 

Vstupný 
vestibul 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku par. č. KN  4729 v k. ú. Spišská Nová Ves. 

• * * * * 
 

 
 

2. Goótš Eugen a manž., Janského 10, Sp. Nová Ves 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN 1097/3 o výmere 86 m2 (zast. pl.)  
Pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa pri rodinnom dome. 
  
 Podotýkame, Podotýkame, Podotýkame, Podotýkame, že na e na e na e na žiadanej parcele sa nachádza splaškový kanál iadanej parcele sa nachádza splaškový kanál iadanej parcele sa nachádza splaškový kanál iadanej parcele sa nachádza splaškový kanál 
zzzz    NsPNsPNsPNsP, šachta, rozvod plynu s osadením hlavného  regulátora plynu , šachta, rozvod plynu s osadením hlavného  regulátora plynu , šachta, rozvod plynu s osadením hlavného  regulátora plynu , šachta, rozvod plynu s osadením hlavného  regulátora plynu 
aaaa    rozvodom elektrickrozvodom elektrickrozvodom elektrickrozvodom elektrického prúduého prúduého prúduého prúdu. Z. Z. Z. Z    uvedených dôvodov oddelenie územného uvedených dôvodov oddelenie územného uvedených dôvodov oddelenie územného uvedených dôvodov oddelenie územného 
plánu nesúhlasí splánu nesúhlasí splánu nesúhlasí splánu nesúhlasí s    odpredajom pozemku. odpredajom pozemku. odpredajom pozemku. odpredajom pozemku.  
 Poznamenávame, Poznamenávame, Poznamenávame, Poznamenávame, že  Mestské zastupitee  Mestské zastupitee  Mestské zastupitee  Mestské zastupiteľstvo vstvo vstvo vstvo v    Sp. Novej Vsi  uz. Sp. Novej Vsi  uz. Sp. Novej Vsi  uz. Sp. Novej Vsi  uz. č. 353 . 353 . 353 . 353 
zo dzo dzo dzo dňa 18. 6. 2008 predmetný pozemok neschválilo ani  va 18. 6. 2008 predmetný pozemok neschválilo ani  va 18. 6. 2008 predmetný pozemok neschválilo ani  va 18. 6. 2008 predmetný pozemok neschválilo ani  v    prospech  prospech  prospech  prospech  žiadateiadateiadateiadateľa a a a 
Rochestera Franca, kRochestera Franca, kRochestera Franca, kRochestera Franca, ktorý je vlastníkom susednej nehnutetorý je vlastníkom susednej nehnutetorý je vlastníkom susednej nehnutetorý je vlastníkom susednej nehnuteľnosti. nosti. nosti. nosti.     
 

 
 

Mestská rada vzhľadom na situovanie prvkov inžinierskych sietí  
nesúhlasí s predajom predmetného pozemku (v prípade iného stanoviska MsZ bude 

potrebné rozhodnúť o spôsobe výberu prípadného nadobúdateľa vlastníctva).  

Predmetný pozemok 
s prvkami 

inžinierskych sietí 

RD 
žiadateľa 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku par. č. KN 1097/3 o výmere 86 m2 (zast. pl.) v k. ú. Spišská Nová 
Ves.  
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* * * * * 
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3. Teodor Hanzok a manž., N. Huta 269, Spišská Nová Ves 
Z dôvodu plánovania výstavby rekreačného strediska cestovného ruchu  s názvom 

„Športovo rekreačný areál Novoveská Huta, lokalita Rybníky“, MsZ v Sp. Novej Vsi dňa 
23. 6. 2005 uznesením č. 481 schválilo zámenu mestských pozemkov o výmere 10516 m2 
v prospech Teodora Hanzoka a manž., za  10763 m2 pozemkov z vlastníctva manž. 
Hanzokových v prospech mesta s tým, že rozdiel vo výmerách (247 m2)  mesto Sp. N. Ves 
v neskoršom období „dorovná“  predajom uvedenej výmery za celkovú sumu 1,- Sk. 

Následne bola 3. 5. 2006 uzatvorená Zámenná zmluva č. 93/2006. Katastrálny úrad 
v Košiciach, Správa katastra v Sp. Novej Vsi v rámci rozhodovacieho konania o návrhu 
na vklad citovanej zmluvy zistila, že  v katastrálnom operáte je nesúlad vo výmerách 
parciel predmetnej časti územia. Správa katastra v  Sp. Novej Vsi na základe analýzy 
evidovaných údajov vydala 11. 6. 2008 „ROZHODNUTIE o oprave chyby v katastrálnom 
operáte“, v zmysle ktorého z dôvodu nesúladu údajov vo výmerách parciel bolo 
manželom Hanzokovým zamenených o 2810 m2 menej, ako malo byť (mesto 
v skutočnosti v rámci dotknutých parciel vlastnilo menšiu výmeru ako bola katastrom 
nehnuteľností evidovaná). 
 Na základe uvedených skutočností dňa 28. 11. 2008 T. Hanzok s manželkou požiadali 
mesto o dorovnanie celkovej chýbajúcej výmery, t.j. celkom 3057 m2  (2810 m2 + 247 m2 

= 3057 m2). 
 

Mestská rada v Sp. Novej Vsi  uz. č. 486 zo dňa 9. 2. 2009 odporučila uvedený 
zámer (žiadosť) schváliť s tým, že prevod vlastníctva predmetných pozemkov sa vykoná 
za celkovú kúpnu cenu 1, 00 €. 
 
  Ide o pozemky:  

- par. č. KN 9049/2 (or. pôda) o výmere 10 m2, 
- par. č. KN 9048/2 (trvalý trávny porast ) o výmere 224 m2,  
- par. č. KN 8986/6 (zast. pl.) o výmere   184 m2 ,     
- par. č. KN 9047/3 (trvalý trávny porast) o výmere 369 m2  , 
- par. č. KN 9873/6 (lesný poz.) o výmere 491 m2, 
- par. č. KN 9884/3 (lesný poz.) o výmere 1779 m2, 

(spolu o výmere 3057 m2), podľa GP č 31/20009 zo dňa 26. 8. 2009, ktorý 
vypracoval Ing. Kostelník, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves. 

 
Vzhľadom na to, že medzičasom nadobudla účinnosť novela zákona o majetku 

obcí, je potrebné uvedený zámer posúdiť aj z tohto hľadiska. 
Ako bolo vyššie opísané, mesto Sp. Nová Ves malo záujem na získaní pozemkov, 

ktoré vlastnil T. Hanzok s manželkou. Vzájomná dohoda (daná uzneseniami MsZ) 
predpokladala, že uvedená potreba mesta sa vyrieši vzájomnou zámenou pozemkov 
o rovnakých výmerách. Vzhľadom na opísané skutočnosti však manželia Hanzokovci  
od mesta (zatiaľ) nadobudli o 3057 m2 pozemkov menej. Ak by to takto ostalo, došlo by 
na strane manželov Hanzokových ku zrejmej škode a na strane mesta k neoprávnenému 
obohateniu.   Táto skutočnosť je – podľa nášho názoru –  prípadom hodným osobitného 
zreteľa. V prípade, ak sa MsZ s týmto názorom stotožní, potom prevod predmetných 
parciel MsZ môže v zmysle § 9a, ods. a, písm. e, schváliť trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov v prospech žiadateľa tak, ako je to (napríklad) uvedené v návrhu 
uznesenia.  
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti Teodora Hanzoka s manželkou, N. Huta 269, Spišská 
Nová Ves, 
2. vyhlasuje, 
že podstatu návrhu, resp. žiadosti, ktorou sa rieši zrejmý nesúlad zámeru, zmluvného 
vzťahu a skutočného výsledku zámeny pozemkov medzi mestom Sp. Nová Ves a T. 
Hanzoka s manželkou považuje v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení za hodnú osobitného zreteľa, na 
základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov: 
3. schvaľuje   

predaj pozemkov:  
- par. č. KN 9049/2 (or. pôda) o výmere 10 m2, 
- par. č. KN 9048/2 (trvalý trávny porast ) o výmere 224 m2,  
- par. č. KN 8986/6 (zast. pl.) o výmere   184 m2, 
- par. č. KN 9047/3 (trvalý trávny porast) o výmere 369 m2, 
- par. č. KN 9873/6 (lesný poz.) o výmere 491 m2, par. č. KN 9884/3 (lesný poz.) 

o výmere 1779 m2, 
(spolu o výmere 3057 m2), podľa GP č 31/20009 zo dňa 26. 8. 2009, pre: 
Teodora Hanzoka a manž., N. Huta 269, Spišská Nová Ves  

za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, 
 
4. ukladá 
 zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schválených 
nadobúdateľov vlastníctva. 
T: 15. 12. 2010     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 
 

* * * * * 
 

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
 Zákon o majetku obcí v novelizovanej podobe odsekom 9 v § 9a obciam určuje, 
že ustanovenia, ktoré upravujú podmienky prevodov vlastníctva nehnuteľností, sa majú 
primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku do nájmu.  
 Vzhľadom na to,  že mesto Sp. Nová Ves t.č. ešte nemá vypracovaný a schválený 
dokument, podľa ktorého by Mestský úrad mohol postupovať samostatne, predkladáme MsR 
a MsZ na schválenie nasledujúce žiadosti o nájom nehnuteľností:  
 

* * * * * 
 
4. Lesy mesta Sp. Nová Ves, s.r.o., Novoveská  Huta 304, Sp. Nová Ves 

 Žiadateľ pripravuje výstavbu tzv. snehovej jamy („lesnej chladničky“) pre účely 
dočasného uskladnenia sadeníc lesných stromčekov v jarných mesiacoch. Stavba (o výmere 
cca 20 m2) má byť realizovaná na par. č. KN 1727/1 (lesný pozemok) v k. ú. MLYNKY. 
Vzhľadom na to, že ide o pozemok mesta Spišská Nová Ves, pre účely vydania stavebného 
povolenia žiadateľ musí mať s vlastníkom nehnuteľnosti uzavretý zmluvný vzťah. 
 Keďže ide o špecifickú stavbu pre účely hospodárenia s majetkom mesta, 
odporúčame predmet žiadosti považovať za hodný osobitného zreteľa a postupovať 
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podľa podstaty § 9a, ods. 9, písm. c zákona o majetku obcí, v zmysle ktorého je pre 
schválenie navrhovaného uznesenia potrebná 3/5-tinová väčšina hlasov prítomných 
poslancov.  
  

Mestská rada odporúča žiadosť schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti Lesy mesta Sp. Nová Ves, s.r.o., Novoveská  
Huta 304, Sp. Nová Ves, 
2. vyhlasuje, 
že podstatu žiadosti, ktorou sa rieši výstavba zariadenia určeného na hospodárenie 
s majetkom mesta, považuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom 
znení za hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov: 
3. schvaľuje   
prenájom časti par. č. KN 1727/1 (lesný pozemok) v k. ú. MLYNKY o výmere 25 m2 na 
dobu neurčitú za celkové ročné nájomné 1,00 € bez postupnej valorizácie nájomného pre 
Lesy mesta Sp. Nová Ves, s.r.o., Novoveská  Huta 304, Sp. Nová Ves, 
4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech 
schváleného nájomcu. 
T: 31. 03. 2010     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
5. Ondrej Gregorovič, Rybničná 22, Novoveská Huta, Sp. Nová Ves 
Žiadosť o prenájom pozemku, časť par. č. KN 9895 o výmere 300 m2 (lesný 

pozemok) v lokalite Novoveská Huta-Medvedia dolka, ktorý chce využívať pre chov včiel.  
  Lesy mesta SNV, s.r.o., ako správca lesného majetku, nemajú výhrady k prenájmu 
predmetného pozemku.  
 Pozemky rovnakého charakteru a pre rovnaký účel mesto Sp. N. Ves doposiaľ 
prenajímalo za symbolickú 1,- Sk. 
 Vzhľadom na to, že ide o prenájom lesného pozemku, pre ktorý sa vzťahujú osobitné 
pravidlá hospodárenia, chov včiel je z dôvodu významného prínosu vyplývajúceho 
z opeľovacej činnosti včiel štátom podporovaná aktivita, žiadaná časť pozemku je určená na 
špecifické účely užívania a rozsah lesných pozemkov nevylučuje splnenie prípadných ďalších 
žiadostí pre daný účel, odporúčame prenájom schváliť pre citovaného konkrétneho záujemcu 
podľa podstaty § 9a, ods. 9, písm. c zákona o majetku obcí, v zmysle ktorého je pre 
schválenie navrhovaného uznesenia potrebná 3/5-tinová väčšina hlasov prítomných 
poslancov.  

 
Mestská rada odporúča žiadosť schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti Ondreja Gregoroviča, Rybničná 22, Novoveská Huta, Sp. 
Nová Ves, 
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2. vyhlasuje, 
že včelársku činnosť v oblasti opeľovania rastlín považuje za všeobecne osožnú, 
a preto za hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov: 
3. schvaľuje   
prenájom časti parcely KN 9895 o výmere 300 m2 (lesný pozemok) v k. ú. Sp. Nová Ves 
na dobu neurčitú za celkové ročné nájomné 1,00 € bez postupnej valorizácie nájomného 
pre Ondreja Gregoroviča, Rybničná 22, Novoveská Huta, Sp. Nová Ves 
4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech 
schváleného nájomcu. 
T: 31. 03. 2010     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
6. Zlatko Korba –AZ-KORBA, Agátová 1, Sp. Nová Ves 

 Žiadosť o prenájom pozemku, časť par. č. KN 3275/1 (zast. pl.) o celkovej výmere 30 
m2 v blízkosti oplotenia Priemyselného parku v Sp. Novej Vsi pre účely osadenia reklamných  
zariadení (typ „bilbord“) o rozmeroch 510cm x 240 cm v počte 5 ks. Reklamné zariadenia 
majú slúžiť na ďalší prenájom. 
  

Poznamenávame, že mesto Sp. Nová Ves 2. 8. 2001 uzavrelo zmluvu (na dobu 15 
rokov) s „euro AWK“, s.r.o., Bratislava, ktorou sa zaviazalo, že neumožní inštalovať na 
svojom majetku malé ani veľkoplošné reklamné zariadenia inému subjektu a (v čl. IV. 
ods. 3.) a v prípade rozhodnutia mesta o inštalácii ďalších reklamných vitrín ponúkne 
možnosť inštalovania panelov uvedenej spoločnosti. 
 Z uvedeného dôvodu (ak nemá dôjsť k porušeniu citovanej zmluvy) odporúčame 
predmetnú žiadosť zamietnuť a ak by mesto malo záujem, aby na uvedenom pozemku 
bolo umiestnené reklamné zariadenie, malo by vyhlásiť verejnú súťaž na predmet 
uvedenej žiadosti. 
 
 Mestská rada odporúča žiadosť zamietnuť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. Neschvaľuje  
prenájom časti par. č. KN 3275/1 (zast. plocha) v k. ú. Sp. N. Ves. 

 
* * * * * 

 
7. Rabaka  reklamné panely , s.r.o., Rampová 5, Košice 
(ide o rovnakú podstatu aká bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti) 

 Žiadosť o prenájom pozemku, časť par. č. KN 3698/1 (ost. pl.) o výmere 6 m2 
(parkovisko - ZOO za plotom), časť par. č. KN 161 (zast. pl. ) o výmere 6 m2 (parkovisko na 
Školskej ul.- za „Nábytkom“), časť par. č. KN  7288/2 (zast. pl.) o výmere 6 m2 pri ceste II. 
triedy - smer Ferčekovce - pre účely osadenia reklamných  zariadení typu (bilbord) 
o rozmeroch 510cm x 240 cm v celkovom počte 3 ks. 
  

Mestská rada odporúča žiadosť zamietnuť. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. Neschvaľuje  
 prenájom časti par. č. KN 3698/1 (ost. plocha) v k. ú. Sp. N. Ves. 
 

* * * * * 
 

8. ARTIS  MCH, spol. s r.o., Odborárov 20, Sp. Nová Ves 
 Uvedená spoločnosť je nájomcom dole citovaných pozemkov, na ktorých má 
umiestnené stánky na predaj novín, časopisov a doplnkového tovaru („PNS“). Vzhľadom 
na to, že dňom 31. 8. 2009 skončila platnosť zmluvného vzťahu, ARTIS  MCH, spol. r.o., 
Sp. Nová Ves, žiada o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 280/98 zo dňa 16. 12. 1998 
(s dodatkom zo dňa 13. 9. 1999).  

Ide o prenájom časti par. č. KN 2153 (zast. pl.) o celkovej výmere 12,5 m2 na 
umiestnenie dvoch predajných stánkov tlače na Letnej ulici (oproti objektom Letná č. 36 
a č 51). Žiadateľ navrhuje predĺžiť platnosť NZ do 1. 9. 2019.  
 Vzhľadom na to, že uvedené časti parcely sú žiadateľom už dlhodobo užívané, 
stánky má na danom území postavené v zmysle rozhodnutia stavebného úradu ako 
stavby (aj keď dočasného charakteru), odporúčame túto skutočnosť považovať 
porovnateľnú s podstatou § 9a, ods. 8, písm. b zákona o majetku obcí. V takom prípade 
je pre schválenie žiadosti o prenájom pozemkov postačujúca nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných poslancov.  
 
 Mestská rada odporúča žiadosť schváliť s nájmom na dobu neurčitú 
a nájomným podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti ARTIS  MCH, spol. r.o., Odborárov 20, Sp. 
Nová Ves, 
2. vyhlasuje, 
že využitie predmetných pozemkov považuje svojou podstatou za porovnateľné 
s prípadmi, pre ktoré sa vzťahuje § 9a, ods. 8, písm. b zákona o majetku obcí, na 
základe čoho nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov: 
3. schvaľuje   
prenájom časti par. č. KN 2153 (zast. pl.) o celkovej výmere 12,5 m2 na umiestnenie 
dvoch predajných stánkov tlače na Letnej ulici (oproti objektom Letná č. 36 a č 51) na 
dobu neurčitú s nájomným 5,00 €/1m2/1mes. pre ARTIS  MCH, spol. s r.o., 
Odborárov 20, Sp. Nová Ves, 
  
4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech 
schváleného nájomcu. 
T: 15. 12. 2009     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
 

* * * * * 
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9. Zuzana Boháčová, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie 
 Žiadateľka sa stala vlastníčkou predajného stánku tlače na Fabiniho ulici. Z uvedeného 
dôvodu žiada o prenájom príslušného pozemku, a to časť par. č. KN 1776/1 (zast. pl.) 
o výmere  5,4 m2. V prípade schválenia by mala účinnosť nájomnej zmluvy nastať dňom 13. 
8. 2009. 
 Vzhľadom na to, že ide o obdobný prípad ako v predchádzajúcej žiadosti, 
odporúčame aj podstatu tejto žiadosti považovať za prípad, pre ktorý sa vzťahuje 
podstata § 9a, ods. á, písm. b zákona o majetku obcí, a preto je pre schválenie žiadosti 
o prenájom pozemkov postačujúca nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.  
  

Mestská rada odporúča žiadosť schváliť s nájmom na dobu neurčitú 
a nájomným podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti Zuzany Boháčovej, Štúrova č. 12/3, Spišské Podhradie, 
2. vyhlasuje, 
že využitie predmetného pozemku považuje svojou podstatou za porovnateľné 
s prípadmi, pre ktoré sa vzťahuje § 9a, ods. 8, písm. b zákona o majetku obcí, na 
základe čoho nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov: 
3. schvaľuje   
prenájom časti par. č. KN 1776/1 (zast. pl.) o výmere 5,4 m2 na umiestnenie 
predajného stánku tlače na Fabiniho ulici na dobu neurčitú s účinnosťou od 13. 8. 
2009, s nájomným 3,50 €/1m2/1mes., pre Zuzana Boháčová, Štúrova 12/3, Spišské 
Podhradie, 
 4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech 
schváleného nájomcu. 
T: 15. 12. 2009     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
10. VYSTA J+J., s.r.o, SPP 1492, 053 01 Harichovce 

       a Irena Plachetková, Švedlár č. 447 
 Uvedené subjekty (spoločne hospodáriace) požiadali o prenájom 30,2952 ha 
poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Mlynky  za účelom užívania na pastvu oviec. 
Poľnohospodárska pôda určená na prenájom pre poľnohospodárske účely sa v zmysle zákona 
č. 504/2003 Z.z. o nájme pozemkov pre poľnohospodárske účely a v zmysle zák. č. 
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy prenajíma na dobu 
najmenej 5 rokov, preto žiadatelia navrhujú (žiadajú) o uzavretie NZ na dobu 5 rokov.  
 Konkrétne ide o prenájom nasledujúcich parciel:  

- KN 1654/1 o výmere 14 5464 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/2 o výmere   2 2780 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/3 o výmere        732 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/4 o výmere        852 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1656    o výmere     2 746 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1657    o výmere   17 567 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1659    o výmere 106 450 m2  (tr. trávny porast), 
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- KN 1660    o výmere     6 361 m2  (tr. trávny porast), 
Spolu:         302 952 m2  (30, 2952 ha).  

 
 Vzhľadom na to, že nie je nám známy žiadny relevantný dôvod, pre ktorý by mala 
byť podstata tejto žiadosti považovaná za hodnú osobitného zreteľa, preto odporúčame 
rozhodnúť v zmysle podstaty dole uvedeného návrhu uznesenia.  
 

Mestská rada odporúča prenájom pozemku riešiť obchodnou verejnou súťažou. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti VYSTA J+J., s.r.o, SPP 1492, 053 01 

Harichovce a Ireny Plachetkovej, Švedlár č. 447, 
2. neschvaľuje  
priamy prenájom pozemkov: 

- KN 1654/1 o výmere 14 5464 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/2 o výmere   2 2780 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/3 o výmere        732 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/4 o výmere        852 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1656    o výmere     2 746 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1657    o výmere   17 567 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1659    o výmere 106 450 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1660    o výmere     6 361 m2  (tr. trávny porast) 
v k. ú. Mlynky pre VYSTA J+J., s.r.o, SPP 1492, 053 01 Harichovce a Irenu 

Plachetkovú, Švedlár č. 447, 
3. schvaľuje  prenájom pozemkov: 

- KN 1654/1 o výmere 14 5464 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/2 o výmere   2 2780 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/3 o výmere        732 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1654/4 o výmere        852 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1656    o výmere     2 746 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1657    o výmere   17 567 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1659    o výmere 106 450 m2  (tr. trávny porast), 
- KN 1660    o výmere     6 361 m2  (tr. trávny porast) 
v k. ú. Mlynky u rčených na poľnohospodárske účely, na dobu 5-tich rokov, s 

nájomným min. 0,0033 €/1 m2/1 rok záujemcovi, ktorý v zmysle podstaty § 9a,  ods. 1, 
písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení ponúkne najvýhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy na užívanie citovaných pozemkov ako celku. 
 2. ukladá 
 zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže podľa tohto uznesenia.  
 T: 30. 11. 2009        Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 
 

* * * * * 
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11. Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor, Fabiniho 9, Spišská Nová Ves 
   +  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.35, Fabiniho 9, Spišská Nová Ves 
 

Nájomca priestorov v bytovom dome na Fabiniho ulici č. 9 - Slovenský zväz 
záhradkárov, Okresný výbor, Spišská Nová Ves a podnájomca - Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, ZO č. 35,  žiadajú mesto Sp. N. Ves o zmenu nájmu na formu výpožičky 
(„bezplatný nájom“) z dôvodu zohľadnenia únosnosti nákladov pre neziskové subjekty.  
Obidve organizácie argumentujú tým, že sú to neziskové organizácie slúžiace občanom 
mesta, pričom prevádzku hradia len z členských príspevkov. T.č. majú prenajaté priestory 
o výmere  41,10 m2,  nájomné za 1 mesiac (bez poplatkov za služby) je 27,40 €. 

Z hľadiska podstaty obidvoch organizácií odporúčame žiadosť považovať za hodnú 
osobitného zreteľa, pre rozhodnutie ktorej je potrebná 3/5-tinová väčšina hlasov prítomných 
poslancov. 

 
Mestská rada odporúča žiadosti vyhovieť. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov, Okresný výbor, Fabiniho 
9, Spišská Nová Ves a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.35, Fabiniho 9, 
Spišská Nová Ves o zmenu formy nájmu nebytových priestorov, 
2. vyhlasuje, 
že vzhľadom na to, že sú to neziskové organizácie slúžiace občanom mesta, pričom 
prevádzku hradia len z členských príspevkov, považuje podstatu žiadosti za hodnú 
osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných 
poslancov: 
3. schvaľuje   
zmenu nájmu na výpožičku nebytových priestorov v bytovom dome Fabiniho č.9 
o podlahovej ploche 41,10 m2  pre Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor, 
Fabiniho 9, Spišská Nová Ves, a podnájomcu Úniu nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, ZO č. 35, na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 9. 2009. 
4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o výpožičke podľa tohto uznesenia v prospech 
schváleného nájomcu. 
T: 15. 12. 2009     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 

 
 
 

12. Brantner Nova, s.r.o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves 
Na základe Zmluvy č. 469/2008 o zabezpečení verejnoprospešných prác a služieb 

v meste Spišská Nová Ves uzavretej na dobu určitú - od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2022 - bola 
s nájomcom Brantner Nova, s.r.o., SNV, uzavretá  nájomná zmluva na prenájom priestorov na 
Sadovej ulici č. 13, Spišská Nová Ves na obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2022 na 
nasledovné nehnuteľnosti: 

- administratívna budova s.č. 2336     – kancelárie           486,21 m2, 
                                                           - ostatné priestory  237,40 m2, 
 - garáže  o celkovej ploche                                            2 600,60 m2, 
- parcela KN 3759/1 – zastavané plochy, dvor  o výmere 11 306 m2. 
Nájomca prenajaté nehnuteľnosti využíva v zmysle „Zmluvy o vykonávaní 
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verejnoprospešných prác a služieb v meste Spišská Nová Ves“, „Zmluvy o zbere, preprave 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu“ medzi mestom Spišská Nová Ves a spoločnosťou 
Brantner Nova, s.r.o.,  v súlade s predmetom činnosti spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.. 
           Nájomca týmto žiada o zachovanie podmienok podľa predchádzajúcej nájomnej 
zmluvy č. 161/SF/2003, t.j.  teda o zníženie sadzby nájomného za kancelárske priestory 
na 50% podľa Zásad prenájmu nebytových priestorov Mesta Spišská Nová Ves. 
 
  
 Mestská rada neodporúča schváliť výnimku zo Zásad prenájmu nebytových 
priestorov Mesta Spišská Nová Ves. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 1. neschvaľuje 

zníženie sadzby nájomného za kancelárske priestory na 50% v administratívnej 
budove s.č. 2336 podľa Zásad prenájmu nebytových priestorov Mesta Spišská Nová 
Ves, pre spoločnosť 

 Brantner Nova, s.r.o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves. 
 
 
V Sp. Novej Vsi 16. 9. 2009 
Vypracovali: V. Číková, Ing. M. Krotký, Ing. M. Kellner 
 

      
 
 


