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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  30. 11. 2010 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 08. 12. 2010 
 
 
 
PREDMET: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností  
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ing. M. Kellner   
    
 
  
Prerokované: - - - - - 
 
  
 
Dôvod predloženia: úlohy MsÚ 
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Návrh na uznesenia 
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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
1. IOF, s. r. o., Hlavná č. 57, 080 01  P R E Š O V – spresnenie uznesenia 
MsZ č. 468 z 11. 12. 2008  
 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho rokovania dňa 11. 12. 
2008 prerokovávalo dve žiadosti o odkúpenie pozemkov o výmere cca 62 000 m2 
pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite poniže OC Kaufland v Spišskej Novej Vsi. Šlo 
o žiadosti  spoločností ACCEPT, s. r. o., Prešov, a IOF, s. r. o. Prešov. Obidve spoločnosti 
v rámci rokovania MsZ prezentovali svoj zámer predmetné územie využiť na výstavbu 
objektov občianskej vybavenosti, pričom zástupcovia obidvoch spoločností účastníkom 
rokovania MsZ poskytli vizualizáciu svojich zámerov. Kým spoločnosť ACCEPT, s. r. o., 
Prešov, vo svojej žiadosti ponúkla cenu 750 Sk/m2, spoločnosť IOF, s. r. o., Prešov, v rámci 
rokovania ponúkla kúpnu cenu 800 Sk/m2. 
 MsZ na základe  cenových ponúk a prezentácie svojich zámerov v danom území 
uznesením č. 468 z 11. 12. 2008 rozhodlo prijať ponuku spoločnosti IOF, s. r. o., Prešov, 
s tým, že MsZ bol schválený predaj pozemkov o celkovej výmere do 62 000m2 za cenu 
800 Sk/m2. 
 Na základe tohto uznesenia bola 10. 2. 2009 uzavretá zmluva o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy. Jednou z dôležitých podmienok prevodu vlastníctva predmetných 
pozemkov bola výstavba miestnej komunikácie sprístupňujúcej predmetné územie. Toto 
bolo splnené výstavbou komunikácie s premostením na Matúškovu ulicu na sídlisku Mier. 
S ukončením realizácie tejto stavby sa uvažovalo v priebehu prvého polroka 2010. Z 
mestskému zastupiteľstvu prezentovaných dôvodov došlo k ukončeniu tejto investičnej akcie 
s omeškaním, čo malo priamy vplyv aj na splnenie citovaného uznesenia MsZ a realizáciu 
platnej zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 

Realizácia stavby miestnej komunikácie s premostením na Matúškovu ulicu sa 
priamo dotkla parciel schválených na predaj. Podľa príslušného stavebného povolenia sa 
stavba realizovala na parcelách KN-C 2379/6 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 478 m2, 
parc. KN-C 2379/13 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 372 m2, parc. KN-C 2379/15 – druh 
pozemku: zast. pl. o výmere 543 m2, parc. KN-C 2390/1 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 
1641 m2, parc. KN-C 2390/2 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 319 m2, parc. KN-C 2391/1 
– druh pozemku: orná pôda. o výmere 16840 m2, parc. KN-C 2391/8 - druh  pozemku: orná 
pôda o výmere   2795 m2, parc. KN-C 2391/11 – druh pozemku: orná pôda o výmere   5058 
m2, parc. KN-C 2393 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 22 m2, parc. KN-C 2315/1 – 
druh pozemku: zast. pl. o výmere 16941 m2, parc. KN-C 2319/1 – druh pozemku: zast. pl. 
o výmere   6232 m2, parc. KN-C 5820 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 1610 m2, parc. KN-
C 5821/1 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 8537 m2, parc. KN-C 5822/1– druh pozemku: 
zast. pl. o výmere 27728 m2, parc. KN-C 5823 – druh pozemku: zast. pl. o výmere     581 m2, 
parc. KN-C 5835 – druh pozemku: zast. pl. o výmere 23430 m2, kat. úz. Spišská Nová Ves, 
okr. Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, vedených Správou katastra Spišská Nová 
Ves na LV č. 1, a parc. KN-C 9173 – druh pozemku: vodné pl. o výmere 32696 m2, vedená 
v LV-1014. 

Táto stavba preťala dané záujmové územie, z čoho vyplynuli zmeny parcelných 
údajov – došlo k zmene časti hraníc parciel v území, k zmene ich výmer a k zmene čísel 
novovytvorených parciel. Tým došlo k tomu, že novovzniknuté údaje katastra už v plnej 
miere nezodpovedajú podstate zastupiteľstvom schválenému uzneseniu, a teda uznesenie 
v teraz platnom znení nie je kúpnou zmluvou realizovateľné - spomínané uznesenie je 
potrebné spresniť podľa faktického stavu územia a novovzniknutej situácie v oblasti 
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katastrálnych údajov (v grafickej prílohe je predmet prevodu vlastníctva ohraničený 
červenými čiarami).  

Na základe uvedených skutočností a novovypracovaného geometrického plánu č. 
122/2010 záujmového územia predkladáme návrh na uznesenie, ktorým sa doplní 
a spresní uznesenie MsZ č. 468 z 11. 12. 2008 do obsahu umožňujúceho vykonať prevod 
vlastníctva pozemkov podľa podstaty uznesenia MsZ č. 468 z 11. 12. 2008 a naň 
nadväzujúcej platnej zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej s IOF, s. 
r. o., Hlavná č. 57, 080 01 Prešov. 

 
 
Návrh na uznesenie: 

  
Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie  
informáciu o podstate stavu plnenia uznesenia MsZ č. 468 z 11. 12. 2008 
a novovzniknutej situácii v záujmovom území, 
2. vyhlasuje, 
že zmluvný záväzok vyplývajúci z platnej zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy uzatvorenej s IOF, s. r. o., Hlavná č. 57, 080 01 Prešov, na základe 
uznesenia MsZ č. 468 z 11. 12. 2008, považuje za hodný osobitného zreteľa, čo 
schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a na základe čoho 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e 
zákona o majetku obcí v platnom znení: 
3. schvaľuje  
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – parc. č. KN-C 2376/1 (zast. pl.)  o 
 výmere  3 802 m2, KN-C 2376/2 (zast. pl.) o výmere 10 m2, KN-C 2392/1 (zast. 
pl.) o výmere  1 667 m2,  KN-C 2392/2 (zast. pl.) o výmere 223 m2, KN-C 2392/3 
(zast. pl.) o výmere 149 m2, zapísaných v LV-1, a pozemkov v k. ú. Spišská Nová 
Ves - parc. č. KN-C 2391/24 (orná pôda) o výmere 42 673 m2, KN-C 2391/25 
(orná pôda) o výmere 2 697 m2, KN-C 2391/26 (ost. pl.) o výmere 348 m2, KN-C 
2391/27 (ost. pl.) o výmere 560 m2, KN-C 2391/28 (ost. pl.) o výmere 4 628 m2, 
KN-C 2391/29 (ost. pl.) o výmere 1 064 m2, KN-C 2391/30 (orná pôda) o výmere 4 
168 m2 a KN-C 2393/2 o výmere 11 m2 (zast. pl.) podľa geometrického plánu č. 
122/2010 vypracovaného dňa 15. 11. 2010 Ing. P. Kostelníkom, J. Wolkera 
2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, 

 4. ukladá: 
 a. na parcely KN-C 2391/25 (orná pôda) o výmere 2 697 m2, KN-C 2391/26 
(ostatná plocha) o výmere 348 m2 a KN-C 2391/27 (ost. pl.) o výmere 560 m2, zriadiť 
vecné bremeno v prospech mesta Spišská Nová Ves spočívajúce v práve prechodu 
a prejazdu (v práve ich užívania ako komunikácie), 

b. zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa schváleného 
uznesenia. 
 T: 30. 06. 2011    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 

 
2. DOPLNENIE (oprava) UZNESENIA MsZ SNV č. 751/23. 9. 2010 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci rokovania dňa 23. 9. 2010 
uznesením č. 751 schválilo zriadenie vecného bremena na parcely mesta č. KN-C 3304/4 
(zast. plocha) o výmere 662 m2 a KN-C 3305/2 (zast. plocha) o výmere 429 m2, 
v prospech IMBIZ, s. r. o., Mlynská č. 39, Spišská Nová Ves. Žiaľ, kvôli 
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administratívnej chybe došlo k schváleniu neúplného uznesenia (uznesenie neuvádza, na 
ktoré parcely sa vecné bremeno zriaďuje), preto – ak uznesenie má byť zrealizované – je 
žiaduce ho doplniť na znenie (doplnená časť textu je uvedená v modrej farbe):  

 
„Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. schvaľuje 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemky mesta Spišská Nová Ves parc. 
č. KN-C 3304/4 (zast. plocha) o výmere 662 m2 a KN-C 3305/2 (zast. plocha) 
o výmere 429 m2, zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech IMBIZ, s. r. 
o., Mlynská č. 39, Spišská Nová Ves, IČO: 36176516, spočívajúceho v práve 
prechodu osobami a prejazdu motorovými vozidlami súvisiacimi s užívaním parciel 
(všetky KN-C v k. ú. Spišská Nová Ves)): 3373/11, 3373/1, 3373/12, 3373/13, 
3373/14, 3373/15, 3373/16, 3374, 3356, 3357, 3358, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 
3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, a na nich vybudovaných budov a stavieb, 
2. ukladá  
zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa tohto uznesenia MsZ. 

 T: 31. 12. 2010       Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu“ 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves schvaľuje doplnenie (opravu) uznesenia 
č. 751 z 23. 9. 2010 podľa predloženého návrhu. 
 
 SNV, 30. 11. 2010 
 Vypracoval: Ing. M. Kellner 
       

      
 


