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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1. Drahoslav Trnka, Česká ul. č. 5/9, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ opakovane žiada o odkúpenie pozemku KN 8537 o výmere 750 m2 (celková 
výmera parcely je 925 m2) v Novoveskej Hute. Žiadateľ má na užívanie predmetnej parcely 
uzavretú nájomnú zmluvu č. 106/2004. Kvôli úplnosti prikladáme žiadosť menovaného 
v plnom znení. 

Obsahovo takmer totožnú žiadosť naposledy prerokovalo MsZ dňa 11. 12. 2008. Obsah 
predloženého materiálu bol nasledovný: 

„Žiadosť o odkúpenie pozemku v Novoveskej Hute - par. č. KN 8537 o výmere 925 m2 (trvalý 
trávny porast). Žiadaná parcela je v prenájme žiadateľa od roku 2004 (NZ č. 106/2004) o výmere 450 
m2. Z pohľadu územného plánu mesta pozemok nie je učený na výstavbu (ide o poddolované 
územie). Ide o opakovanú žiadosť, pričom viacero žiadostí týkajúcich sa tohto územia bolo 
zamietnutých. Ide o voľný pozemok (i keď nie na stavebné účely), jeho predaj by mal byť 
realizovaný verejnou súťažou tak, ako v prípade bezprostredne priľahlého pozemku (situovaný 
z opačnej strany cesty.“ 

Vzhľadom na to, že: 
- v rámci výjazdového rokovania MsZ boli pozemky celej lokality určené pre 

neskoršie potreby mesta, 
- ide o voľný pozemok, ktorý v prípade rozhodnutia o predaji má byť v zmysle 

Zásad predaja pozemkov predávaný verejnou súťažou, 
- žiadanému pozemku sú priľahlé ďalšie voľné pozemky mesta, preto ak by 

MsZ rozhodlo o priamom predaji, vytvoril by sa precedens aj pre ďalšie 
pozemky (nielen) tejto lokality, 

 
MsR odporúča žiadosť zamietnuť. 

 
 

 

Žiadaný 
pozemok 
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Pohľad na podstatnú časť pozemkov predmetnej lokality (Tichá ul.) 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

 neschvaľuje 
odpredaj pozemku par. č. KN 8537 o výmere 750 m2  (tr. trávny porast) pre 
Drahoslava Trnku , Česká 5/9, Sp. Nová Ves. 

* * * * * 
 
2. Štefan Tekáč a manž., Novoveská Huta 48, Spišská Nová Ves 

Opakovaná žiadosť o odkúpenie pozemkov - časť par. č. KN 8109/1 (záhrada), časť 
par. č. KN 8108/1 (záhrada) a časť par. č. KN 8110/1 (spolu o výmere cca  149 m2) so 
zámerom zámeny získaných pozemkov do vlastníctva, za pozemky pre prístupovú 
komunikáciu k dvoru rodinného domu. 

V tejto súvislosti podotýkame, že ide o pozemky, ktoré MsZ v Sp. Novej Vsi 
viacnásobne odmietlo odpredať Mgr. Štefanovi Kupčíkovi – okrem iného aj z toho 
dôvodu, že MsZ na svojom výjazdovom rokovaní rozhodlo pozemky v tejto lokalite N. 
Huty nepredávať. 

Oddelenie územného plánu nesúhlasí s drobením a  odpredajom predmetných 
pozemkov, ktoré t.č. nie sú určené na výstavbu, užívaniu pozemku na prístup mesto 
žiadnym spôsobom nebráni (v skutočnosti ide o priestor s navozenou zeminou 
z výkopových prác, na ktorej sú už vysadené stromčeky bez súhlasu mesta), prístupová 
komunikácia má provizórny charakter a predmetným územím vedie kanalizačný 
zberač. 

 
MsR odporúča žiadosť zamietnuť. 

Žiadaný 
pozemok 
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Žiadaný 
pozemok 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku - časť parciel par. č. KN 8109/1 (záhrada), KN 8108/1 (záhrada), 
8110/1 (TTP) o výmere cca 149 m2 pre 
Štefana Tekáča a manž., Novoveská Huta 48, Spišská Nová Ves, 

* * * * * 
 

3. Marek Šupol, Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves 
 Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu s hospodárskymi budovami v Novoveskej 
Hute, pričom nemá vysporiadané vlastníctvo prislúchajúcich pozemkov (KN 8757/1 
zastavaná plocha - o výmere 470 m2, KN 8758 – záhrada - o výmere 264 m2, KN 8757/2 
zastavaná plocha - o výmere 102 m2, KN 8757/3 zastavaná plocha - o výmere 40 m2). Na 
základe toho v októbri 2008 požiadal mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie predmetných 
pozemkov.  
 Žiadosť prerokovala MsR dňa 13. 11. 2008, prijala zamietavé stanovisko s tým, že 
požaduje v dolnej časti pozemku (pri ceste a chodníku) ponechať cca 2-metrový voľný pás 
pre budúce rozšírenie, resp. výstavbu komunikácie. 
 Na základe uvedenej skutočnosti žiadateľ danú problematiku nanovo prerokoval 
s pracovníkmi MsÚ, v nadväznosti na čo doručil žiadosť (v prílohe v plnom znení) 
o prehodnotenie prijatého uznesenia MsR tak, aby MsR odporučila MsZ schváliť predaj 
predmetných parciel v rozsahu vytýčenom GP č. 16/2008 vyhotoveného dňa 25. 9. 2008. 
 

 
 

Žiadané 
pozemky 
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MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. schvaľuje 
 odpredaj pozemkov v k.ú. Sp. N. Ves podľa GP č. 16/2008 vyhotoveného dňa 25. 9. 
2008 - (KN 8757/1 - zastavaná plocha o výmere 470 m2, KN 8758 – záhrada o výmere 
264 m2, KN 8757/2 - zast. pl. o výmere 102 m2, KN 8757/3 - zast. pl. o výmere 40 m2 
– pre Mareka Šupola, Gaštanová 1908/1, 052 01 Spišská Nová Ves 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
2. ukladá  
nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva.  
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odb. 

 
* * * * * 

 
4. Bc. Kamil Sendrej, Tr. 1. mája 2222/15, Sp. Nová Ves 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN 1632  o výmere 202 m2 (zast. pl.) 
zastavaného rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Hnilčík.  
 

MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 
 Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 
1. schvaľuje 
odpredaj pozemku- KN 1632 (zast. plocha) o výmere 202 m2 v k.ú. Hnilčík - pre 
Bc. Kamila Sendreja, Tr. 1. mája 2222/15, 052 01 Spišská Nová Ves 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
2. ukladá  
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva.  
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odb
  

* * * * * 
 

5. Peter Wallach, Rázusova 292/6, 052 01, Spišská Nová Ves 
 Žiadateľ je vydražiteľom nehnuteľnosti pôvodne vlastnenej spoločnosťou CIUS, 
s.r.o., Nábrežie Hornádu 4, Spišská Nová Ves, a to budovy („budova pre obchod a služby“) 
súpis. č. . č. 3365. Keďže k budove nebol vysporiadaný pozemok, žiada o jeho odkúpenie. 
 Predaj predmetného pozemku, t.j. KN 2449/4 o výmere 134 m2 (zast. plocha) 
MsZ dňa 24. 4. 2008 uznesením č. 309 schválilo v prospech spoločnosti CIUS, s.r.o., 
Nábrežie Hornádu 4, Spišská Nová Ves, prevod vlastníctva sa však (zrejme) pre finančné 
problémy záujemcu neuskutočnil. Cena pozemku bola vypočítaná znaleckým posudkom č. 
39/2008 zo dňa 13. 6. 2008 na sumu 140 000,- Sk (1020,60 Sk/m2), t.j.  4 647,15 €.   
 Na základe uvedených skutočností navrhujeme citované uznesenie č. 309 zrušiť, 
a predaj predmetného pozemku schváliť v prospech hore uvedeného žiadateľa. 
 

MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo : 

1. schvaľuje 
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- zrušenie uznesenia MsZ č. 309 zo dňa 24. 4. 2008, 
- odpredaj pozemku v k.ú. Sp. N. Ves - par. č. KN 2449/4  o výmere 134 m2 

(zast. pl.) pre 
Petra Wallacha, Rázusova 292/6, 052 01, Spišská Nová Ves, 
 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 39/2008. 
2. ukladá  
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva.  
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odb 
 

 
* * * * * 

 
6. Adrian Dlhoš, Kováčska č. 3/20, Spišská Nová Ves 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 523 z 23. 04 2009 schválilo 
predaj pozemku KN 1355/53 za kúpnu cenu 1 951,35 € (58 787,- Sk). Pri spracovávaní 
príslušnej kúpnej zmluvy sme zistili, že uvedený údaj je nesprávny. Vzhľadom na to, že 
uvedený údaj a schválená kúpna cena sú dôsledkom administratívnej chyby, navrhujeme, aby 
MsZ schválilo opravu uznesenia MsZ č. 523 zo dňa 23. 04. 2009 v časti stanovenia kúpnej 
ceny, a to z 1 951,35 € (58 787,- Sk ) na cenu 975,67 € (29 393,- Sk). 

 
MsR odporúča návrh schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo: 
1. Schvaľuje  

Budova 
žiadateľa 
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opravu uznesenia MsZ č. 451 zo dňa 11. 12. 2008 v časti týkajúcej sa ceny 
predávanej nehnuteľnosti, a to z 1 951,35 € (58 787,- Sk ) na cenu 975,67 € (29 393,- 
Sk). 
2. Ukladá  
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva.  
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odb. 

* * * * * 
 

7. Brantner Nova, s.r.o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves 
 Mesto SNV malo so spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o., SNV,  na základe Rámcovej 
zmluvy na vykonávanie verejnoprospešných prác a služieb na obdobie rokov 1993 – 2007 
uzavretú zmluvu o nájme nebytových priestorov (areálu Sadová č. 13). Na základe 
výberového konania (ukončené v máji 2008) bola medzi Mestom Spišská Nová Ves a  
spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o., SNV, uzatvorená Zmluva č. 469/2008 o zabezpečení 
verejnoprospešných prác a služieb v meste Spišská Nová Ves  na dobu určitú od 1. 6. 2008 do 
31. 12. 2022.  

Nájomca priestorov areálu Sadová ul. č. 13, Spišská Nová Ves - spoločnosť Brantner 
Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves, týmto žiada o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy 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, 
 - zastavané plochy, dvor  (parcela KN 3759/1) o výmere 11 306 m2. 

Nájomca bude prenajaté nehnuteľnosti využívať v zmysle „Zmluvy o vykonávaní verejno-
prospešných prác a služieb v meste Spišská Nová Ves“ a „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. 
 Vzhľadom na to, že ide o prenájom nehnuteľností nad desať rokov, k uzavretiu 
predmetnej zmluvy je nevyhnutné uznesenie MsZ. 
 

MsR odporúča návrh schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 1. schvaľuje 
 prenájom administratívnej budovy s.č. 2336, garáží a parcely KN č. KN 3759/1 –  
            zastavané plochy, dvor  o výmere  11.306 m2    pre 
 Brantner Nova, s.r.o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves 

na dobu určitú, a to od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2022, podľa Zásad prenájmu 
nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves. 
2. ukladá  
uzavrieť so schváleným nájomcom nájomnú zmluvu podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 09. 2010     Z: Ing. Marián Kellner, ved. odboru 

* * * * * 
 
8.  Ogurčák Ladislav a manž., Chrapčiakova 34, Sp. Nová Ves 

Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu postaveného na par. č. KN 1720 a žiadajú 
o odkúpenie  par. č. KN 1722/2 o výmere  122 m2 (zast. pl.) podľa GP č. 18/22 zo dňa 14. 5. 
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2009. Predmetný pozemok prináleží k záhrade objektu Hviezdoslavova č. 48 patriaceho mestu 
Spišská Nová Ves. 

Oddelenie územného plánovania nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku 
z dôvodu možného obmedzenia záujmov (zámerov) mesta do budúcna.   

Mestská rada žiadosť prerokovala dňa 9. 2. 2009 a uznesením č. 483 odporúča 
MsZ žiadosť schváliť. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje  
opredaj pozemku v k.ú. Sp. N. Ves podľa GP č. 18/22 zo dňa 14. 5. 2009 - par. č. 
KN 1722/2 o výmere  122 m2 (zast. pl.) pre 
Ladislava Ogurčáka a manž., Chrapčiakova 34, Sp. Nová Ves. 
2. ukladá  
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odboru 

 

 
* * * * * 

 
 
9. Emília Kupčíková, Hnilecká cesta 23, N. Huta, Spišská Nová Ves 
 E. Kupčíková ponúka mestu na odkúpenie pozemky podľa GP č. 6/2009 zo dňa 20. 
5. 2009 nachádzajúce sa v N. Hute - par. č. KN  8342/7 o výmere 296 m2, (tr. trávny 
porast), KN 8342/8 o výmere 108 m2,  (tr. trávny porast), KN 8343 o výmere 75 m2, (tr. 
trávny porast). Pozemky tvoria verejné priestranstvo povyše požiarnej zbrojnice a tvoria klin 
medzi komunikáciou a miestnym potokom. Ostatná časť predmetného pozemku je vo 

Žiadaný 
pozemok 

Hl. budova a garáž 
Hviezdoslavova 48 

Dom a dvor 
žiadateľov 
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väčšinovom podiele vlastníctvom mesta. Časť pozemku sa nachádza na opačnej strane 
komunikácie. V tejto lokalite mesto odkúpilo pozemok od MUDr. Lubomíra  Vanečka (uzn. 
MsZ  č. 94 zo dňa 19. 4. 2007 za kúpnu cenu 200, -Sk/m2).   

Oddelenie územného plánu súhlasí s odkúpením predmetného pozemku kvôli  
sceleniu pozemkov v tejto lokalite a ich využitím pre verejnú zeleň. 

Ponuku prerokovala MsR dňa 11. 9. 2008 a uznesením č. 391 ju odporúča MsZ 
schváliť s tým, že kúpnu cenu pozemkov odporúča 6,64 €/m2 (200,- Sk/ m2). 

 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské  zastupiteľstvo  

1. schvaľuje 
odkúpenie pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves podľa GP č. 6/2009 zo dňa 20. 5. 2009  -
 par. č. KN  8342/7 o výmere 296 m2 (tr. trávny porast), KN 8342/8 o výmere 108 
 m2 (ttp), KN 8343 o výmere 75 m2 (ttp), celkom  o výmere 479 m2,  od 
Emílie Kupčíkovej, Hnilecká cesta 23, N. Huta, Spišská Nová Ves,  
za cenu 6,64 €/m2 (200,- Sk/ m2), 
2. ukladá  
nehnuteľnosť vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odboru 
 

 
* * * * * 

 
10. Opakované žiadosti o odkúpenie pozemkov 
 Mestská rada a následne aj Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi sa znova 
a znova stretáva s opakovanými žiadosťami o prevod vlastníctva toho-ktorého pozemku, 
o ktorom už bolo rozhodnuté, že sa nebude predávať. Mestská rada sa na svojom rokovaní 

Predmetné 
pozemky 

Smer  
Hnilec 

Smer 
k požiarnej 
zbrojnici 
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dňa 4. 6. 2009 touto problematikou zaoberala a navrhla, aby Mestské zastupiteľstvo 
Spišskej Novej Vsi prijalo uznesenie, ktorým rozhodne, že ak MsZ dvakrát zamietne 
žiadosť(ti) o odkúpenie určitého pozemku, alebo jeho časti,  po dobu 1 roka od druhého 
zamietnutia  žiadosti s takýmto obsahom nebude prerokovávať.  
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
predložený návrh MsR, v zmysle ktorého Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo 

Spišskej Novej Vsi počas jedného roka od druhého zamietnutia žiadosti(tí) o prevod 
vlastníctva konkrétnej(nych) nehnuteľnosti(tí), alebo jej (ich) časti(í), ďalšie žiadosti o jej 
(ich) prevod nebude prerokovávať.  

* * * * * 
  

NASLEDUJÚCE MATERIÁLY NEBOLI PREDMETOM ROKOVANIA Ms R 
 
11. Jackovič Ondrej, Horská ul. 9288/57, N. Huta, Spišská Nová Ves 
 V rámci pripravovanej rekonštrukcie a rozšírenia miestnej komunikácie Poľnej ulice 
v Novoveskej Hute je potrebné riešiť majetkoprávny vzťah s horeuvedeným účastníkom 
konania. Vzhľadom na to, že predmetnou komunikáciou sa má zabrať časť pozemku 
(záhrady) uvedeného vlastníka, je potrebné s ním vyriešiť zmluvný vzťah k pozemku. 
Vzhľadom na to, že t.č. nie je známy presný záber pozemku, jeho majiteľ žiada uzavretie 
zmluvy o budúcej zámennej zmluve na časť  par. č. KN 8969/1 v rozsahu cca 55 m2 (tr. 
trávny porast) s tým, že ako náhradu žiada pozemok rovnakej výmery nachádzajúci sa pri 
bočnej časti svojej záhrady.  
Presná výmera bude určená po porealizačnom zameraní  miestnej komunikácie. 

 

Pozemok na 
rozšírenie 

komunikácie 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Ne – schvaľuje 
uzavretie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na časť  par. č. KN 8969/1 o výmere 
cca 55 m2  (tr. trávny porast) určenej na výstavbu miestnej komunikácie za časť 
pozemku mesta Sp. Nová Ves KN 8970 rovnakej výmery s  
Ondrejom Jackovičom, Horská ul. 9288/57, N. Huta, Spišská Nová Ves, 
2. ukladá 
uzavrieť zmluvu o budúcej zámennej zmluve na zámenu pozemku určeného na 
realizáciu miestnej komunikácie podľa tohto uznesenia. 
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odboru 

* * * * * 
 
12. SR-BANE, š.p. v likvidácii, Fándlyho 13, Sp. Nová Ves 
 V rámci realizácie investičného zámeru výstavby nového „Domu služieb“ v Sp. 
Novej Vsi je potrebné vysporiadať chýbajúcu časť pozemkov pre horeuvedený účel. Medzi 
takéto pozemky patria aj parcely KN 2158/1 o výmere 373 m2 (ost. pl.), KN 2158/2  o výmere    
28 m2 (ost. pl.), KN 2157/3  o výmere 55 m2 (ost. pl.), podľa GP č. 17/2009, zo dňa 6. 5. 
2009,  a parcelu KN 2164 o výmere 238 m2 (zast. pl.) - celkom 694 m2. Ide o pozemky 
tvoriace časť spevnenej plochy dvora. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne-schvaľuje odkúpenie pozemkov v k.ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN  2158/1 
o výmere 373 m2 (ost. pl.), KN  2158/2  o výmere 28 m2 (ost. pl.), KN 2157/3 

Žiadaný 
pozemok 
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o výmere 55 m2 (ost. pl.), podľa GP č. 17/2009 zo dňa 6.5.2009, a KN 2164 o výmere 
238 m2 (zast. pl.) od: SR-BANE, š.p. v likvidácii, Fándlyho 13, Sp. Nová Ves, za 
cenu určenú znaleckým posudkom, 
 
2. ukladá 
nehnuteľnosti vysporiadať v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
T: 15. 06. 2010       Z: Ing. Marián Kellner, ved. odboru 

* * * * * 
 

13. Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, Spišská Nová Ves 
 Mesto Spišská Nová Ves odpredalo budovu „cirkevnej školy“  Rímskokatolíckej 
Cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, Spišská Nová Ves, nakoľko tento – teraz už 
nový vlastník budovy – má záujem budovu školy rekonštruovať, pričom pre tento účel 
chce využiť prostriedky z eurofondov. Žiadny z pozemkov prislúchajúcich ku škole nie je 
vlastníctvom  Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, Spišská Nová 
Ves, pozemky ostali vlastníctvom mesta Sp. N. Ves. 
 Vzhľadom na to, že hore uvedený vlastník školy t.č. pripravuje žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu, ktorej súčasťou má byť požiarne schodisko a kotolňa – 
tieto majú byť realizované v prístavbe (v pôdoryse 11,4 m x 3,7 m) plánovanej na pozemku 
mesta (KN 22/10) – pre tento zámer je nevyhnutné stanovisko vlastníka pozemku. Keďže 
pôjde o trvalý záber pozemku mesta, pre takýto účel je v zmysle zákona o majetku obcí 
potrebné kladné stanovisko MsZ.  

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne - schvaľuje  
prenájom (výpožičku) pozemku v k.ú. Sp. N. Ves zapísaného v LV 1 – časť parc.č. 
KN 22/10 o výmere cca 45 m2  na dobu 20 rokov pre Rímskokatolícku Cirkev, 
Farnosť Spišská Nová Ves,  Letná ul. č. 60, Spišská Nová Ves, pre účely realizácie 
prístavby k budove školy, s. č. 3046, vybudovanej na par. č. KN 22/1,  
(2. Ukladá  
zabezpečiť zmluvný vzťah k pozemku schválenému na výpožičku pre stavebné účely. 

T: 15. 12. 2009     Z: Ing. M. Kellner, ved. odboru) 
 
 
14. Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Sp. N. Ves 
 Uvedená škola je užívateľom objektu na pozemku KN 3269 nachádzajúcom sa 
v Priemyselnom parku v Sp. N. Vsi. V súčasnosti prebieha jeho rekonštrukcia, v rámci 
ktorej je záujem o vybudovanie parkovacích (odstavných) spevnených plôch na pozemku 
nachádzajúcom sa medzi vnútroareálovou komunikáciou a predmetnou budovou. Ide o časť 
pozemku KN 3275/70, ktorý je vlastníctvom mesta. Na pozemku sa nachádza verejné 
osvetlenie a vysadená izolačná zeleň. SOŠ pre daný zámer má záujem predmetný pozemok 
odkúpiť prípadne dlhodobo prenajať. 
 V prípade, ak MsZ má záujem žiadateľovi vyjsť v ústrety, vzhľadom na to, že ide 
o pozemok v blízkosti komunikácie, ktorý je potencionalne využiteľný pre prípadné 
dobudovanie inžinierskych sietí, odporúčame pozemok len prenajať, resp. vypožičať 
(bezplatne prenajať). 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne - schvaľuje  
prenájom (výpožičku) pozemku v k.ú. Sp. N. Ves zapísaného v LV 1 – časť parc.č. 
KN 3275/70 o výmere cca 600 m2 na dobu neurčitú pre Strednú odbornú školu, 
Markušovská cesta 4, Sp. N. Ves, pre účely vybudovania parkovacích plôch.  
 
(2. Ukladá  
zabezpečiť zmluvný vzťah k pozemku schválenému na prenájom (výpožičku) pre stavebné 
účely. 

T: 15. 12. 2009     Z: Ing. M. Kellner, ved. odboru) 
 
 
 
V Sp. Novej Vsi dňa 10. 6. 2009 
 
Spracoval: Ing. M. Kellner, ved. odb. org. a správy majetku 

Žiadaný 
pozemok 
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