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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  21. 04. 2010 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 29. 04. 2010 
 
 
 
PREDMET: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracovali:  V. Číková, Ing. Krotký, Ing. Kellner   
    
 
  
Prerokované: v MsR,  
 
  
 
Dôvod predloženia: úlohy MsÚ a uznesenia MsR 
 
 
  
Prizvaný: - - -  
 
 
  
Podpisy:  

   
  
 
 
Návrhy na uznesenia 
 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1. PhDr. František Žifčák a manž., Kolárska 5/17, Sp. Nová Ves 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku, časť par. č. KN 1344/40 (zast. pl.) o výmere 2 m2 
(diel 5) pod garážovým boxom, podľa GP č. 1195997/336-92 vyhotoveného dňa 31. 3. 1992 
(overený 15. 4. 1992). Garáž bola postavená v rokoch 1991-1992, pričom došlo k posunu 
stavby. Z uvedeného dôvodu je potrebné vlastnícky vysporiadať príslušnú časť pozemku za 
účelom kolaudačného konania.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom  predmetnej časti pozemku. 
 V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku podľa § 9a 

ods. 8 písm. b – predaj konkrétnemu žiadateľovi (predaj pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa). 

 
Cena pozemku podľa znaleckého posudku č. 9/2010 vypracovaného dňa 01. 3. 

2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, je 45,00 €. 
 
MsR uznesením č. 626 odporúča predaj pozemku schváliť za cenu určenú 

znaleckým posudkom. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. schvaľuje 
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to - časť par. č. KN 1344/40 (zast. pl.) o výmere 2 
m2 (diel 5 ) podľa GP č. 1195997/336-92 vyhotoveného dňa 31. 3. 1992 (overený dňa 
15. 4. 1992) za cenu určenú znaleckým posudkom č. 9/2010 vypracovaným dňa 01. 3. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, t. j. za 45,00 €, pre  
PhDr. Františka Žif čáka a manž., Kolárska 5/17, Sp. Nová Ves, 
2. ukladá  
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
2. Jozef Jassuš a manž., Wolkerova 28, Sp. Nová Ves. 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - časť par. č. KN 6134/1 (zast. pl.) o výmere 3 m2 pod 
garážovým boxom, podľa GP č. 138/2003 zo dňa 13. 1. 2003. Garáž bola postavená v roku 
2003 a je vo vlastníctve žiadateľa.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom  predmetnej časti pozemku. 
V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku podľa § 9a 

ods. 8 písm. b – predaj konkrétnemu žiadateľovi (predaj pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa). 

Cena pozemku podľa znaleckého posudku č. 7/2010 vypracovaného dňa 26. 2. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, je 66,50 €. 

 
MsR uznesením č. 624 odporúča predaj pozemku schváliť za cenu určenú 

znaleckým posudkom. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje 
 odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to - časť par. č. KN 6134/1 (zast. pl.) o výmere 3 
m2, pričleneného k parc. č. KN 6134/11 podľa GP č. 138/2003, vyhotoveného dňa 23. 
12. 2003 (overený dňa 13. 1. 2004), za cenu určenú znaleckým posudkom č. 7/2010 
vypracovaným dňa 26. 2. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová 
Ves, t. j. za 66,50 € pre  

 Jozefa Jassuša a manž., Wolkerova 28, Sp. Nová Ves. 
2. ukladá  
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
 

* * * * * 
 
3. Oliver Čík a manž. , Tr. 1. mája 51/1, Sp. Nová Ves   
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - časť par. č. KN 6134/1 (zast. pl.) o výmere 3 m2 pod 
garážovým boxom, podľa GP č. 137/2003 zo dňa 13. 1. 2003. Garáž bola postavená v roku 
2003 a je vo vlastníctve žiadateľa.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom  predmetnej časti pozemku. 
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V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku podľa § 9a 
ods. 8 písm. b – predaj konkrétnemu žiadateľovi (predaj pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa). 

Cena pozemku podľa znaleckého posudku č. 7/2010 vypracovaného dňa 26. 2. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, je 66,50 €. 

 
MsR uznesením č. 625 odporúča predaj pozemku schváliť za cenu určenú 

znaleckým posudkom. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje 
 odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení - časť par. č. KN 6134/1 (zast. pl.) o výmere 3 m2, 
pričleneného k parcele KN 6134/10 podľa GP č. 138/2003 vyhotoveného dňa 23. 12. 
2003 (overený dňa 13. 1. 2004), za cenu určenú znaleckým posudkom č. 7/2010 
vypracovaným dňa 26. 2. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová 
Ves, t. j. za 66,50 € pre Olivera Číka a manž., Tr. 1. mája 51/1, Sp. Nová Ves,   

 2. ukladá  
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
4. Jozef Majerčák a manž., Slovenská 44/5, Sp. Nová Ves 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku, časť par. č. KN 846/1 (zast. pl.) o výmere 2 m2 (diel 
a) pod garážovým boxom, podľa GP č. 10757350/32-92 zo dňa 25.5.1992. Garáž bola 
postavená v roku 1992 pričom došlo k posunu stavby. Z uvedeného dôvodu je potrebne 
vlastnícky usporiadať príslušnú časť pozemku za účelom kolaudačného konania.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom  predmetnej časti pozemku. 
 V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku podľa § 9a 

ods. 8 písm. b – predaj konkrétnemu žiadateľovi (predaj pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa). 

Cena pozemku podľa znaleckého posudku č. 8/2010 vypracovaného dňa 27. 2. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, je 32,00 €. 

MsR uznesením č. 627 odporúča predaj pozemku schváliť za cenu určenú 
znaleckým posudkom. 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje 
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to časť par. č. KN 846/1 (zast. pl.) o výmere 2 m2 

(diel a)  podľa GP č. 10757350/32-92 vyhotoveného dňa 20. 5. 1992 (overený dňa 25. 
5. 1992) za cenu určenú znaleckým posudkom č. 8/2010 vypracovaným dňa 27. 2. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, t. j. za 32,00 € pre 
Jozefa Majerčáka a manž. , Slovenská 44/5, Sp. Nová Ves, 

 2. ukladá  
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva  
podľa schváleného uznesenia.  
T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
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5. Ján Fabian a manž., Pohronská 6, Sp. Nová Ves 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN 7801/2 o výmere 10 m2 (záhrada), par. č. 
KN 7800/2 o výmere 4 m2 (zast. pl.), zapísané v LV 1 a  par. č. KN 7790/4 o výmere 149 m2 
(zast. pl.) podľa GP č. 4/2008, pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa. Susediace 
pozemky (KN 7797 a KN 7790/3) – teda pozemky rovnakého charakteru – už sú vo 
vlastníctve majiteľov rodinných domov nachádzajúcich sa na priľahlých parcelách. 

 
Podľa oddelenia územného plánovania  ide o plochu, ktorá je súčasťou obytných 

plôch. 
 
Ide o pozemok (plochu) pred rodinným domom žiadateľa, ktorý by nemal byť 

odpredaný inému záujemcovi, nakoľko by sa tým zablokoval, resp. podstatne obmedzil 
prístup k nehnuteľnostiam žiadateľa, čo považujeme za prípad hodný osobitného zreteľa, na  
základe čoho v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení je 
možné prevod vlastníctva vykonať v prospech konkrétneho žiadateľa, ak o tom takto 
rozhodne trojpätinová väčšina prítomných poslancov MsZ.  

 
Mestská rada uznesením č. 642 vyjadrila súhlas s odpredajom predmetného 

pozemku (parciel podľa GP č. 4/2008) za cenu určenú znaleckým posudkom. 
 

 Cena parciel určená znaleckým posudkom č. .../2010 vypracovaným dňa ??. 4. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je ............ € (posudok je 
objednaný, akonáhle budeme mať údaje k dispozícii, informáciu doručíme mailom).  

 

 
 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Jána Fabiana s manž., Pohronská 6, Sp. Nová Ves, na 
odkúpenie pozemkov, 
2. vyhlasuje, 

 že predaj pozemku situovaného pozemku pred rodinným domom žiadateľa, cez ktorý 
vedie prístup k jeho nehnuteľnostiam, priamo v prospech žiadateľa, považuje za skutočnosť 
hodnú 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  
 odpredaj pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves -  par. č. KN 7801/2 o výmere 10 m2 
(záhrada), par. č. KN 7800/2 o výmere 4 m2 (zast. pl.), zapísaných v LV 1 a  par. č. KN 
7790/4 o výmer 149 m2 (zast. pl.) podľa GP č. 4/2008, pre 
 Jána  Fabiána a manž., Pohronská 6, Sp. Nová Ves,  
za cenu určenú znaleckým posudkom č. .../2010 vypracovaným dňa ??. 4. 2010 Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, t. j. za ......................€  ?????????? 
 4. ukladá 

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva parciel podľa schváleného uznesenia. 
 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
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6. Ing. Peter  Maľučký,  J. Hanulu 741/2A, Sp. Nová Ves 
Žiadosť o odkúpenie pozemku -  časť par. č. KN 2816 (zast. pl. ) o výmere cca 98 m2 -

susediaceho s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Zdôvodnenie žiadosti je zrejmé 
z priloženej kópie listu žiadateľa. 
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Žiadaný 
pozemok 

Žiadaný 
pozemok 

(rohová časť) 
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Podľa oddelenia územného plánu je žiadaná parcela určená pre využitie  formou 
občianskej vybavenosti, ako súčasť dopravného ihriska pre deti. 

 
V prípade kladného postoja poslaneckého zboru Mesta Sp. Nová Ves k podstate 

žiadosti, pri prevode je možné postupovať v zmysle § 9a  ods. 8  písm. b zákona o majetku 
obcí v platnom znení, t. j. prevod vlastníctva je možné vykonať v prospech konkrétneho 
žiadateľa (postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov MsZ), nakoľko ide 
o pozemok „(plochu), ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou“ – rodinným domom žiadateľa.  

 
MsR k žiadosti neschválila žiadne uznesenie, preto tento bod materiálu je 

potrebné vyčleniť na samostatné hlasovanie. 
 

Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 

1. berie na vedomie 
informáciu o predloženej žiadosti spoločnosti Ing. Peter  Maľučký,  J. Hanulu 741/2A, 
Sp. Nová Ves, na odkúpenie nehnuteľnosť mesta a v zmysle § 9a  ods. 8  písm. b 
zákona o majetku obcí v platnom znení:  

 2. ne – schvaľuje 
predaj pozemku v k. ú. Sp. N. Ves -  časť par. č. KN 2816 (zast. pl. ) o výmere cca 
98 m2 - v zmysle § 9a  ods. 8  písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení pre 

  Ing. Petra  Maľučkého,  J. Hanulu 741/2A, Sp. Nová Ves,  
3. ukladá (← táto časť uznesenia bude platiť iba v prípade, ak MsZ prípadne schváli 
prevod vlastníctva pozemku v prospech žiadateľa!!!) 

 - zabezpečiť geometrický plán na odčlenenie časti parcely schválenej na predaj, 
 - zabezpečiť znalecký posudok na ocenenie časti parcely schválenej na predaj, 
 - materiál po doplnení o GP a znalecký posudok predložiť na rokovanie MsZ. 
 T: sept. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
 
7. EUROMAR,  spol. s r. o., Zimná 57, Sp. Nová Ves  
 Žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN 111/2 (v podiele 14/16 z celku) o celkovej 
výmere 148 m2 (zast. pl.), ktorá tvorí dvorovú časť domu Letná ul. č. 62. Vlastníkom tohto 
domu – t. č. ako objekt „Penzión Renesance“ -  vybudovaný na priľahlej parcele, je 
spoločnosť EUROMAR, spol. s r. o. Táto spoločnosť je zároveň podielovým 
spoluvlastníkom hore uvedeného pozemku, a to v podiele 2/16. Vlastníctvo je zapísané 
v LV-8613. 

Ide o dvorovú časť objektu, ktorá ostala vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves 
kvôli zabezpečeniu pešieho prechodu z Koceľovej na Letnú ulicu. K tomuto kroku Mesto 
Spišská Nová Ves pristúpilo v čase, keď majiteľ objektu Letná ul. č. 64 začal výrazne 
obmedzovať peší prechod cez dvor tohto objektu. Peší prechod cez Letnú č. 62 dlhodobo nie 
je verejnosti prístupný, nakoľko tento objekt bol rekonštruovaný. V súčasnosti zase 
prebiehajú rekonštrukčné priľahlého objektu, preto kvôli bezpečnosti užívateľov prechodu 
tento chodník ani naďalej nemožno riadne (bez rizika) sprístupniť. 

Okrem toho, žiadateľ uvádza, že objekt Letná č. 62 je využívaný na krátkodobé 
ubytovacie účely, čo si v rámci starostlivosti o klientov vyžaduje uzavretie priestoru. 

Oddelenie územného plánovania vzhľadom na jestvujúce a užívané prechody 
v rámci iných objektov dolnej časti Letnej ulice súhlasí s odpredajom predmetnej parcely.  
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V prípade kladného postoja poslaneckého zboru Mesta Sp. Nová Ves k podstate 
žiadosti, pri prevode je možné postupovať v zmysle § 9a  ods. 8  písm. c (realizácia 
zákonného predkupného práva) zákona o majetku obcí v platnom znení, t. j. prevod 
vlastníctva je možné vykonať v prospech konkrétneho žiadateľa (postačuje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov MsZ. 

MsR uznesením č. 645 vyjadrila súhlas s predajom pozemku so stavbou 
v prospech žiadateľa za cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie 
informáciu o predloženej žiadosti spoločnosti EUROMAR,  spol. s r. o., Zimná 57, Sp. 
Nová Ves, na odkúpenie nehnuteľností mesta a v zmysle § 9a  ods. 8  písm. c zákona 
o majetku obcí v platnom znení:  
2. schvaľuje 
odpredaj pozemku - par. č. KN 111/2  o výmere 148 m2 (zast. pl.) v podiele 14/16, 
zapísanej v LV  8613, k. ú. Sp. Nová Ves, a stavby vybudovanej na nej, pre  
EUROMAR,  spol. s r.o. , Zimná 57, Sp. Nová Ves 
za celkovú cenu určenú znaleckým posudkom č. 13/2010 vypracovaným dňa 21. 4. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves,  t. j. celkom za 
9 957,00€, 

 3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva parciel podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

Žiadaná 
nehnuteľnosť 
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8. AGENTREAL, s. r. o., Rázusova 2677/4, Poprad 
 Spoločnosť AGENTREAL (v zastúpení vlastníkov Duračinský a spoluvlastníci) 
ponúka na odpredaj  pozemky - parcely č.: E- KN 6423 o výmere 20201 m2 (or. pôda), 
       E- KN 6433  o výmere   8616 m2 (or. pôda) , 
        E- KN 6437  o výmere   1818 m2 (or. pôda),  
(čo je celkom 30635 m2), k. ú. Sp. Nová Ves, zapísaných v liste vlastníctva č. 5277 
v podielovom spoluvlastníctve štyroch spoluvlastníkov za navrhovanú cenu 6,64 €/m2  (200,- 
Sk/m2), prípadne dohodou. Predmetné parcely sa nachádzajú v blízkosti záhradkárskej 
osady ZO-Červený jarok. 

Podotýkame, že t. č. na predmetné pozemky v ½-ici sú uplatnené obmedzenia s ich 
nakladaním a exekučné záložné práva.  

 
Podľa územnoplánovacej dokumentácie ide o pozemky s využitím na rekreačné 

účely a bývanie. 
 
 MsR uznesením č. 646, vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje mesta, 
neodporúča ponuku spoločnosti prijať.  
 

  
 

 

Ponúkaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 
 neschvaľuje 

odkúpenie pozemkov – parcely č. E-KN 6423 o výmere 20201 m2 (or. pôda), E-KN 
6433 o výmere 8616 m2 (or. pôda) a E-KN 6437 o výmere 1818 m2 (or. pôda) v k. ú. 
Sp. Nová Ves, od vlastníkov zapísaných v liste vlastníctva LV 5277. 

* * * * * 
9. Gustáv Leskovjanský, Jilemnického 11/14, Sp. Nová Ves 
 Žiadateľ je vlastníkom pozemku - par. č. KN 5878/7 o výmere 18 m2 (zast. pl.),   
ktorý mu bol v roku 1989 pridelený na výstavbu garáže na odvodňovacom rigole na 
sídlisku Mier. Nakoľko tento zámer bol kompetentnými orgánmi zamietnutý, žiadateľ 
ponúka odkúpenie pozemku spätným prevodom v prospech mesta Sp. Nová Ves. 
 
 Na základe požiadavky MsR predkladáme širšiu informáciu o tejto 
problematike: 
 Pozemky na výstavbu garážových boxov na odvodňovacom kanáli - na „Rigole“ - boli 
žiadateľom o výstavbu garážových boxov pridelené v r. 1988, resp. v r. 1989 vtedajším 
Okresným národným výborom a MsNV v Sp. Novej Vsi. Šlo o tzv. „pridelenie pozemku 
do osobného užívania“. Pozemky s týmto právom na základe novoprijatej legislatívy prešli 
v r. 1990 do vlastníctva oprávnených.  

Na Rigole bolo v tom čase vytvorených 50 parciel, výmery jednotlivých pozemkov 
boli poväčšine 18 m2, v piatich prípadoch 19 m2. Ich celková výmera bola 707 m2.  

Z nich celkovo bolo „pridelených“  44 parciel,  6 ostalo v užívaní mestu SNV.  

Ponúkané 
pozemky 
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Mesto SNV do súčasnosti získalo späť 5 pozemkov, a to – okrem 1 prípadu – 

zámenou za iné garážové pozemky. V súčasnosti ostáva v súkromných rukách 39 
„garážových“ parciel. 
 Vlastníci pozemkov na Rigole po preukázaní sa listom vlastníctva sa následne v r. 
1990 obrátili na stavebný úrad so žiadosťami o vydanie územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia na výstavbu garážových boxov. Územné rozhodnutie bolo vydané, ale 
výstavba nebola povolená vzhľadom na nesúhlasné stanoviská inštitúcií zodpovedných za 
prípadné škody a ohrozenie životov občanov mesta vyvolané rozvodnením Hornádu. 
 Problematika vydania stavebných povolení bola znovu otvorená na začiatku r. 
1996,  ale cca k 30. 6. 1996 bola problematika uzavretá so zamietavým stanoviskom, nakoľko 
rokovania s povodím Bodrogu a Hornádu viedli k zisteniu, že táto štátna inštitúcia – kvôli 
špecifickému určeniu stavby (protipovodňová stavba) – nemôže vydať kladné stanovisko na 
to, aby sa realizovaním garáží zmenili projektované parametre stavby ako takej. 
 Vlastníci predmetných pozemkov v súčasnosti sú v situácii, že pozemky vlastnia, ale 
nemôžu ich využiť na výstavbu garážových boxov a ako vlastníci pozemkov sú povinní mestu 
platiť daň z nehnuteľností. 
 Z uvedených dôvodov MsÚ SNV v roku 2004 písomne oslovil všetkých vlastníkov 
predmetných pozemkov s návrhom (ponukou) na spätné odkúpenie pozemkov za viac-
menej symbolickú kúpnu cenu  (kúpna cena = výška nákladov za spätný prevod vlastníctva). 
Na predložený návrh reagovalo 8 vlastníkov pozemkov s tým, že sú ochotní sa vzdať 
pozemkov na „Rigole“, ale iba za náhradné pozemky určené na výstavbu garáží. 
 Na základe uvedených skutočností sa ďalej v riešení danej problematiky 
nepokračovalo. 
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 MsR  uznesením č. 648 vyjadrila nesúhlasné stanovisko k odkúpeniu 
predmetného pozemku. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo: 
 neschvaľuje 

odkúpenie pozemku - par. č.  KN 5878/7 o výmere 18 m2 (zast. pl.), k. ú. Spišská 
Nová Ves, od  Gustáva Leskovjanského, Jilemnického č. 11/14, Sp. Nová Ves. 

* * * * * 
 
10. Peter Pavlanský,  Diesel Oil, Potočná 26, Harichovce 
 Žiadosť o odkúpenie, prípadne prenájom pozemku – časť par. č. KN 10052/6 (tr. 
trávny porast) o výmere 2 1376 m2  -  v rozsahu (podľa najnovšej informácie) 1 000 m2 - 
ktorý má záujem využiť na výstavbu SLNEČNEJ ELEKTRÁRNE  o výkone 1 MW (v 
prípade prenájmu žiada o uzavretie nájomnej zmluvy na dobu 30 rokov).  Malo by ísť 
o stavbu bez betónových základov na jednoduchej kovovej a ľahko demontovateľnej 
konštrukcii. Vyprodukovanú elektrinu žiadateľ chce dodávať do verejnej siete. Podľa 
žiadateľa, dielo bude možné - okrem ekonomického a ekologického prínosu - využiť 
v priamom vyučovacom procese študentov ako aj vo vedeckej práci. 

Podľa  územného plánu požadovaná parcela  nie je určené na výstavbu . 
 Ak by malo ísť o podporu daného zámeru (v duchu štátnej podpory takýchto aktivít), 
je možné daný zámer chápať ako prípad hodný osobitného zreteľa, a teda v zmysle zákona 
o majetku obcí v platnom znení je možné žiadosť riešiť predajom alebo prenájmom 
vopred známemu, konkrétnemu žiadateľovi, čo by MsZ muselo schváliť 3/5-tinovou 
väčšinou hlasov prítomných poslancov. 
 

 

Časť (cca ½) 
žiadaného 
pozemku 
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 MsR uznesením č. 649 odporučila schváliť prenájom žiadaného pozemku na 15 
rokov (z dôvodu možnej budúcej kolízie s rozvojovými zámermi mesta) s nájomným 
0,10 €/m2/rok  s postupným uplatnením úpravy podľa oficiálneho koeficientu inflácie v 
SR 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie 
informáciu o predloženej žiadosti Petra Pavlanského, Diesel Oil, Potočná 26, 
Harichovce na prenájom pozemku mesta, 
2. vyhlasuje,  
že zámer výstavby slnečnej elektrárne v súlade s politikou štátu v tejto oblasti 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov v zmysle podstaty § 9a  ods. 8  písm. e) a podľa  § 9a  ods. 9) zákona 
o majetku obcí v platnom znení: 
3. schvaľuje 
prenájom pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves na  výstavbu slnečnej elektrárne – časť 
par. č. KN 10052/6 (tr. trávny porast) o výmere 2 1376 m2  - v rozsahu do 1 000 m2 - 
pre Petra Pavlanského,  Diesel Oil, Potočná 26, Harichovce, s nájomným 0,10 
€/m2/rok s postupným uplatnením úpravy podľa oficiálneho koeficientu inflácie v SR 

 4. ukladá 
zabezpečiť zmluvný vzťah na dočasné užívanie pozemku podľa schváleného 
uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
11. Zdenek Antoš, Dubová 5/3, Sp. Nová Ves 

Žiadosť o odkúpenie  pozemku - časť par. č. KN 8012/2 (trvalý trávny porast) o šírke 
cca   25 m  v  lokalite  Predná Huta (časť susediaceho pozemku je v podielovom  
spoluvlastníctve fyzických. osôb s prísľubom odpredaja žiadateľovi) pre účely výstavby 
rodinného domu. Celková výmera bude cca 450 m2. 

Podľa platného územného plánu mesta žiadaný pozemok je umiestnený 
v blízkosti ochranného pásma  vodného toku a v ochrannom pásme cesty II/533. 
Predmetné územie nie určené na výstavbu. 

 
V prípade, ak by mal byť zámer predaja schválený, pozemok by sa musel 

predávať verejnou súťažou s tým, že verejnosť by musela byť upozornená na to, že 
pozemok v zmysle územné plánu nie je využiteľný na stavebné účely. 

 
MsR neodporúča pozemok odpredať. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  
neschvaľuje 

odpredaj pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves - časť par. č. KN 8012/2  (tr. trávny porast). 
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Predmetný 
pozemok 
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* * * * * 
 
 
12. D.V.S. spol. s r. o., F.  Urbánka  39, Sp. Nová Ves 

Uvedená spoločnosť je vlastníkom budovy Gorkého č. 8 (s. č. 1465) a v r. 2009 
požiadala o odkúpenie pozemku par. č. KN 5011/27 o výmere 23 m2 (zast. pl.), podľa GP 
8/2009 zo dňa 6. 4. 2009. Ide o časť verejného priestranstva.  

 
Oddelenie územného plánu nemalo námietok proti uvedenému zámeru. 
 
Žiadosť bola prerokovaná MsR dňa 15. 10. 2009, ktorá uznesením č. 576 

odporučila predaj pozemku schváliť s tým, že MsÚ-du uložila za povinnosť zrealizovať 
úkony určené § 9a, ods. 5. zákona o majetku obcí v platnom znení (t. j. zverejnenie 
a následné vyhodnotenie doručených ponúk). 

Pozemok bol ocenený znaleckým posudkom č. 40/2009 vypracovaným dňa 20. 10. 
2009  a aktualizovaným 23. 4. 2010 Ing. Jánom Baculákom na celkovú hodnotu 780,00 €. 

Na základe zverejnenia (úradná tabuľa, internetová stránka mesta a Spišský Korzár) 
bola mestu doručená jedna ponuka, a to od spoločnosti D.V.S. spol. s r. o., F.  Urbánka  
39, Sp. Nová Ves, ktorá ponúkla kúpnu cenu vo výške 780,00 €. 
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Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že boli splnené podmienky 
zákona o majetku obcí v platnom znení, na základe čoho je možné pozemok par. č. KN 
5011/27 o výmere 23 m2 (zast. pl.), podľa GP 8/2009 zo dňa 6. 4. 2009, odpredať 
spoločnosti D.V.S. spol. s r. o., F.  Urbánka  39, Sp. Nová Ves, za cenu 780,00 €. 

 
MsR odporúča pozemok podľa predloženého návrhu odpredať. 
 
Návrh na uznesenie: 

  
Mestské zastupiteľstvo :  

 1. berie na vedomie 
informáciu o záveroch zverejnenia zámeru predaja pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves 
- par. č. KN 5011/27 o výmere 23 m2 (zast. pl.), podľa GP 8/2009 zo dňa 25. 3. 2009,  
2. schvaľuje   
odpredaj pozemku v zmysle § 9a ods. 5. zákona o majetku obcí v platnom znení - par. 
č. KN 5011/27 o výmere 23 m2 (zast. pl.), podľa GP 8/2009 zo dňa 25. 3. 2009 
(overený 6. 4. 2009) pre D.V.S. , spol. s.r.o., F.  Urbánka  39, Sp. Nová Ves, za cenu 
780,00 €, 

 3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva parcely podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
  

 
 

 
 

Predmetný 
pozemok 
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* * * * * 
 
 
 

Žiadaný 
pozemok 

Predmetný  
pozemok 
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13. Ing. Štefan  Oltman  a manž. , Kolárska 2691/5, Sp. Nová Ves 
    ndh Nábytok s. r. o., Drevárska 9444/4, Sp. Nová Ves, IČO: 36 595 136 
 Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., Sp. Nová Ves, ako správca (a zároveň 
nájomca) Priemyselného parku  sa obrátila na mesto Spišská Nová Ves s návrhom, aby mesto 
odkúpilo časť parciel nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku a vlastnených hore 
uvedenými subjektmi, ktoré pripravujú svoje voľné pozemky odpredať iným potencionálnym 
záujemcom. 

Ide o : 
- časť par. č. KN 3275/26 (zast. pl.) o výmere 157 m2 (diel 1) zapísaná v LV č. 9517, 
- časť par. č. KN 3275/76 (zast. pl.) o výmere   41 m2 (diel 3) zapísaná v LV č. 9517, 
- časť par. č. KN 3275/75 (zast. pl.) o výmere   55 m2  (diel 2) zapísaná v LV č. 10087, 

ako novovytvorená par. č. KN 3275/82 (zast. pl.) o výmere 253 m2 podľa GP č. 23/2010 zo 
dňa 7. 4. 2010, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Kostelník , J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves. 
 

V predmetných častiach pozemkov sa nachádza časť inžinierskych sietí slúžiacich 
Priemyselnému parku, pozemky by boli využiteľné aj na výstavbu chodníka, a preto by 
bolo vhodné (domnievame sa), aby tieto pozemky vlastnilo mesto Spišská Nová Ves. 

Majitelia pozemkov žiadajú cenu zodpovedajúcu hodnote určenej znaleckým 
posudkom č. 6/2010 vypracovaným na stanovenie hodnoty parcely KN 3275/26 dňa 10. 
2. 2010 Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 1, Sp. Nová Ves,  a to 34,51 €/m2, čo 
v tomto prípade je celkom 8 731,00 €.  

MsR odporúča predmetný pozemok odkúpiť.  
 
 

 
 

Predmetný 
pozemok 
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Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje  
odkúpenie pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves – časť par. č. KN 3275/26 (zast. pl.) 

o výmere 157 m2 (diel 1) zapísanej v LV č. 9517, časť par. č. KN 3275/76 (zast. pl.) 
o výmere   41 m2 (diel 3) zapísanej v LV č. 9517 a časť par. č. KN 3275/75 (zast. pl.) 
o výmere   55 m2  (diel 2) zapísanej v LV č. 10087, ako novovytvorenú par. č. KN 3275/82 
(zast. pl.) o výmere 253 m2 podľa GP č. 23/2010 zo dňa 7. 4. 2010, ktorý vyhotovil Ing. 
Pavol Kostelník, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves, od Ing. Štefana  Oltmana s manž., 
Kolárska 2691/5, Sp. Nová Ves a spoločnosti ndh Nábytok s. r. o., Drevárska 9444/4, Sp. 
Nová Ves, IČO: 36 595 136, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 6/2010 
vypracovaným na stanovenie hodnoty parcely KN 3275/26 dňa 10. 2. 2010 Ing. Stanislavom 
Hanulom, Fr. Kráľa 1, Sp. Nová Ves, a to 34,51 €/m2, čo je celkom 8 731,00 €.  

 2. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva parcely podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 
14. BANE Spišská Nová Ves, š. p. v likvidácii, Štefánikovo nám. č. 4, Spišská Nová Ves 
 Uvedený subjekt je vlastníkom pozemkov v centrálnej mestskej zóne, a to parc. č. 
KN-C 2555/1  o výmere 13 094 m2 a KN-C 2796/1  o výmere 12 203 m2. Vlastníctvo je 
zapísané v LV č. 6150. Uvedené pozemky tvoria verejné priestranstvo pri bytových 
domoch Rázusovej, Hanulovej a Baníckej ulice. Z tohto dôvodu sa mesto Spišská Nová Ves 
dlhodobo usiluje o ich nadobudnutie do svojho vlastníctva. Uvedený zámer bol schválený 
uzn. MsZ č. 419 zo 6. 11. 2008 s cenou 150,- Sk/m2 (4,98 €/m2, čo je celkom 125 956,00 €).  

Na základe toho MsÚ SNV opakovane písomne sa uchádzal o prevod uvedených 
parciel jednak u ich správcu (BANE Spišská Nová Ves, š. p. v likv.), tak aj u jeho 
nadriadeného orgánu, t. j. u Ministerstva hospodárstva SR. Predbežným výsledkom tohto 
úsilia je kladné stanovisko príslušnej komisie MH SR v prospech mesta Spišská Nová 
Ves s podmienkou, že likvidátor má s mestom Spišská Nová Ves ešte „rokovať o možnostiach 
navýšenia nimi ponúkanej ceny“. Táto úloha súvisí s tým, že druhým záujemcom 
o odkúpenie predmetných pozemkov je záujemkyňa z Nových Zámkov, ktorá ponúkla 
kúpnu cenu 5, 54 €/m2,(celkom 140 200,00 €). 
 Na základe uvedeného, dňa 7. 4. 2010 bol MsÚ-du doručený list BANÍ Sp. Nová 
Ves, š.p. v likv., ktorým nás likvidátor žiada predložiť záväznú ponuku s vyššou cenou, 
ako bola pôvodná, nakoľko tá je pre firmu neprijateľná. 
 Po zvážení nám známych skutočností navrhujeme na schválenie novú kúpnu cenu, 
a to cenu v celkovej výške 150 000,00 €, čo je 5,93 €/m2. 
 MsR odporúča návrh schváliť. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 

1. schvaľuje 
zmenu uznesenia MsZ č 419 zo dňa 6. 11. 2008 v časti určujúcej výšku kúpnej ceny 
pozemkov, a to zo 4,98 €/m2 (150,- Sk/m2), t. j. celkom 125 956,00 €, na 5,93 €/m2,  
t. j. celkom 150 000,00 €, 
2. ukladá 
zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov KN-C 2555/1  o výmere 13 094 m2 a KN-C 
2796/1  o výmere 12 203 m2 na mesto Spišská Nová Ves. 

 T: 30. 11. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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15. Ing. Štefan Vereš, Továrenská 8, Bratislava 
Henrich Hadušovský, Matejovce nad Hornádom 
           V súvislosti s prípravou stavebných pozemkov  v lokalite Ferčekovce-Karpatská ul., 
pre účely výstavby príslušnej miestnej komunikácie, chodníkov a technickej 
infraštruktúry  (verejné rozvody vody, kanalizácie, el. rozvody) je potrebné mať 
vysporiadaný vlastnícky vzťah k príslušným pozemkom. Na základe uvedeného predmetní 
vlastníci navrhujú zmenu vlastníckych pomerov riešiť zámenou pozemkov, a to: 

- par. č. KN 7285/6 (tr. trávny porast) o výmere 125 m2 – (zapísané v LV 9736), 
- par. č. KN 7285/5 (ost. pl.) o výmere 140 m2 – (zapísané v LV 7499), 
- par. č. KN 7285/16 (ost. pl.) o výmere 1247 m2 – (zapísané v LV 7499),  

čo je spolu 1512 m2, 
za pozemky vo vlastníctve mesta: 

- par. č. KN 7285/34  (tr. trávny porast) o výmere 130 m2, 
- par. č. KN 7284/4    (tr. trávny porast) o výmere   75 m2, 

- par. č. KN 7285/33  (tr. trávny porast) o výmere  272 m2, 
- par. č. KN 7285/30  (tr.trávny porast)  o výmere  378 m2, 
- par. č. KN 7285/32  (tr.trávny porast)  o výmere      7 m2, 
- par. č. KN 7285/7    (tr. trávny porast) o výmere 679 m2,  

čo je spolu 1541 m2. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Situovanie žiadaného 
pozemku mesta SNV 

Budovaná 
komunikácia 
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Situovanie pozemkov  navrhnutými na zámenu žiadateľmi (navrhovateľmi) 

Vyznačenie pozemkov na ponechanie pre mesto Sp. N. Ves podľa uznesenia MsR 
tak, ako je uvedené v ďalšej časti tohto materiálu 
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MsR odporúča žiadosť (návrh) schváliť, ale s tým, že mesto Sp. N. Ves si ponechá 
vo vlastníctve pozemky pre výstavbu komunikácií až k hraniciam susedných parciel, aby 
touto komunikáciou mohli byť sprístupnené aj priľahlé pozemky. 

  
Zástupca návrhovateľov bol o tomto stanovisku MsR informovaný, nesúhlasil 

s uvedeným zámerom (požiadavkou) mesta, nakoľko – podľa neho - podmienky v tejto 
lokalite už neumožňujú realizovať pokračovanie výstavby predmetnej komunikácie, 
k čomu mestu Sp. Nová Ves doručil  nasledujúce odborné stanovisko: 

 
„Dopravné riešenie v lokalite navrhovanej IBV Ferčekovce – Karpatská ulica je 

podmienené už existujúcou miestnou komunikáciou na Karpatskej  ulici, ktorá je 
dimenzovaná ako miestna komunikácia funkčnej triedy C3 v kategórii MOK 7/30, na 
ktorú naväzuje navrhovaná miestna obslužná komunikácia končiaca kategóriou MOK 
3,75/30, čo podľa normy STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií umožňuje 
obojsmerný pohyb vozidiel s obmedzením do 10 m dĺžky. Teda ďalšie predlžovanie 
týchto komunikácií nespĺňa ustanovenia danej normy“. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Ne – schvaľuje 
zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves: 
- par. č. KN 7285/6 (tr. trávny porast) o výmere 125 m2 podľa LV 9736, par. č. KN 

7285/5 (ost. pl.) o výmere 140 m2, podľa LV 7499 a par. č. KN 7285/16 (ost. pl.) o výmere 
1247 m2, podľa LV 7499,  

v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
- par. č. KN 7285/34  (tr. trávny porast) o výmere 130 m2, par. č. KN 7284/4    (tr. 

trávny porast) o výmere   75 m2, par. č. KN 7285/33  (tr. trávny porast) o výmere  272 m2, par. 
č. KN 7285/30  (tr. trávny porast)  o výmere  378 m2, par. č. KN 7285/32  (tr. trávny porast) 
o výmere 7 m2 a par. č. KN 7285/7 (tr. trávny porast) o výmere 679 m2, 

do podielového spoluvlastníctva Ing. Štefana Vereša, Továrenská 8, Bratislava, a 
Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom, v podieloch podľa veľkosti výmer 
vlastnených pozemkov určených na zámenu,  

pričom rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov bude finančne vyrovnaný 
v hodnote určenej znaleckým posudkom. 

2. Ukladá  
 ............................................................................................................................ 
 T: 17. 06. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
 

16. Ing. Armand Jantner, Hurbanova ul č. 2354/34, 921 01 Piešťany 
 Mesto Spišská Nová Ves pripravuje realizáciu projektu „Priemyselná zóna Spišská 
Nová Ves – Podskala“. V rámci predmetného projektu je potrebné realizovať aj plynovú 
prípojku , ktorá v zmysle projektovej dokumentácie má byť napojená na vysokotlakový 
rozvod plynu prostredníctvom regulačnej stanice nachádzajúcej sa na parcele KN-C 
3422/3 (ostatná plocha) o výmere 346 m2. Táto parcela je vo vlastníctve hore uvedeného 
majiteľa. 
 Vzhľadom na to, že pre vydanie stavebného povolenia je potrebné mať upravený 
vzťah k pozemkom, na ktorých sa realizuje stavba, uvedenému majiteľovi sme navrhli 
uzavretie príslušnej nájomnej zmluvy, čo však neakceptoval a reagoval stanoviskom, že mestu 
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predmetnú parcelu ponúka na odkúpenie „za cenu podľa Zásad kúpy, predaja 
a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves“. 
 Keďže včasná realizácia vyššie spomenutého projektu z dotačných prostriedkov štátu 
je prioritnou akciou mesta a zo stanoviska vlastníka pozemku je nad všetku pochybnosť 
zrejmé, že predmetný pozemok nie je ochotný prenajať, odporúčame pozemok KN-C 
3422/3 (ostatná plocha) o výmere 346 m2 odkúpiť podľa obvyklých podmienok. 
 Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 14/2010 vypracovaného dňa 21. 4. 
2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves,  je 5024,00 €. 
 
 Vzhľadom na to, že citované stanovisko bolo mestu Sp. Nová Ves doručené 16. 4. 
2010, návrh nebol predmetom prerokovávania MsR. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 

1. berie na vedomie  
informáciu o príprave realizácie plynovej prípojky pre „Priemyselnú zónu Spišská 
Nová Ves – Podskala“, 
2. schvaľuje  
odkúpenie pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves – parcela KN-C 3422/3 (ostatná 
plocha) o výmere 346 m2 zapísaná v LV č. 9307 od Ing. Armanda Jantnera, 
Hurbanova č. 2354/34, 921 01 Piešťany, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 
14/2010 vypracovaným dňa 21. 4. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. 
Nová Ves,  t. j. za 5024,00 €, 
3. ukladá 
zabezpečiť zrýchlený prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia v prospech 
mesta Sp. Nová Ves 

 T: 30. 11. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
 
 

 

Parcela KN-C 
3422/3 

Regulačná 
stanica plynu 
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17. SR-Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, Banská Bystrica 
 Mesto Spišská Nová Ves sa v zmysle uznesenia MsZ č. 91 zo dňa 19. 4. 2007 
uchádzalo o odkúpenie troch objektov slúžiacich pre účely súvisiace lesohospodárskou 
činnosťou. Ide o robotnícku ubytovňu Muráň, poľovnícku chatu Muráň a maštaľ Hnilčík. 
Celý proces prevodu vlastníctva predmetných objektov doposiaľ nebol ukončený, nakoľko 
– ako sa medzičasom ukázalo – jeden z objektov nemal majetkoprávny stav úplne 
doriešený. V súčasnosti už sú splnené všetky náležitosti umožňujúce prevod vlastníctva 
vykonať, je však potrebné dať do súladu obsah pôvodného uznesenia MsZ s terajším 
aktuálnym právnym stavom. 
 Na základe uvedeného navrhujeme ukončiť platnosť pôvodného uznesenia a schváliť 
uznesenie nové tak, ako je uvedené v návrhu. 
 Finančné zdroje na úhradu kúpnych cien tvoria súčasť schváleného rozpočtu mesta na 
tento rok. 
 
 Vzhľadom na stále prebiehajúcu vzájomnú korešpondenciu materiál nebol 
predmetom rokovania MsR. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. ukončuje platnosť 
uznesenia MsZ č. 91 zo dňa 19. 4. 2007 k 29. 4. 2010, 
2. schvaľuje  
odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Sp. Nová Ves zapísané v LV č. 253: 
- stavba súpis. č. 9322 na parcele KN-C 9920/3 – Prevádzková budova - robotnícka 

ubytovňa za cenu 2 705,00 €, 
- stavba súpis. č. 9323 na parcele KN-C 9838/2 – Poľovnícka chata Muráň za cenu 

3 384,00 €, 
- odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Hnilčík zapísanej v LV č. 88 – stavba súpis. č. 

1367/21 – Hospodárska budova za cenu 1018,00 €,  
od SR-Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, Banská Bystrica, 
3. ukladá 
zabezpečiť prevod vlastníctva nehnuteľností podľa tohto uznesenia v prospech mesta 
Sp. Nová Ves 

 T: 30. 11. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 
18. Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Mlynky 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi svojim uznesením č. 597 zo dňa 24. 9. 
2009 schválilo zámer prenajať poľnohospodárske pozemky v celkovej výmere 30, 2952 
ha nachádzajúce sa v k. ú. Mlynky  s tým, že výber nájomcu sa mal realizovať obchodnou 
verejnou súťažou. 
 V rámci prípravy realizácie predmetného uznesenia bolo zistené, že sú splnené všetky 
náležitosti na to, aby prenájom uvedených pozemkov realizovaný rýchlejším procesom, 
a to  prostredníctvom oprávnení daných Zásadami predaja a nájmu nehnuteľného majetku 
mesta Spišská Nová Ves primátorovi mesta Spišská Nová Ves, na základe čoho navrhujeme 
predmetné uznesenie zrušiť. 
 
 Návrh nebol predmetom rokovania MsR.  
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. ne-zrušuje 
uznesenie MsZ  č. 597 zo dňa 24. 9. 2009. 

* * * * * 
 

19. T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava 
 Citovaná spoločnosť v zastúpení spoločnosťou O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 
Prešov, požiadala mesto o prenájom časti strešnej plochy bytového domu Levočská č. 16 
(Dom opatrovateľskej služby), s. č. 410 na parcele KN 1044, v rozsahu 15 m2. T-Mobile 
Slovensko na uvedenej ploche má záujem na 20 rokov umiestniť telekomunikačné zariadenie 
(„základňovú stanicu verejnej elektronickej siete“), pričom navrhuje celkové ročné nájomné 
v objeme 2 000,00 € (bez DPH) + pravidelné ročné inflačné zvýšenie.  
 Vzhľadom na to, že s umiestnením a prevádzkou podobných zariadení na iných 
objektoch mesta sa nevyskytujú žiadne problémy, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti, 
odporúčame žiadosti vyhovieť s tým, aby – s ohľadom na podobné prenájmy nehnuteľností 
iných vlastníkov – výška ročného nájomného bola stanovená na 2 500,00 € (bez DPH) + 
pravidelné ročné inflačné zvýšenie. 
 Na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 20 rokov je v zmysle podstaty Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta žiaduci súhlas Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej 
Vsi. 
 
 MsR odporúča žiadosť schváliť s cenou nájomného 2 500,00 € bez DPH. 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o podstate predloženej žiadosti 
 2. vyhlasuje, 
že skvalitňovanie šírenia signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete považuje 
za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení: 
3. schvaľuje  
prenájom časti strešnej plochy budovy s. č. 410 (Levočská č. 16) na parcele KN 1044, 
Sp. N. Ves, v rozsahu 15 m2, na dobu 20 rokov za celkové ročné nájomné 2 500,00 € 
bez DPH s priebežnou ročnou úpravou podľa výšky ročnej inflácie pre T-Mobile 
Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava, 

 4. ukladá 
zabezpečiť zmluvný vzťah so žiadateľom podľa schváleného uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 
20. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Markušovská cesta č. 1, 
Spišská Nová Ves 
          Mesto, ako výlučný vlastník nehnuteľnosti so súpisným číslom 1358 na parcele č. KN 
1924, Štefánikovo nám. č.1 (budova MsÚ) v Spišskej Novej Vsi, zvažuje spôsob využitia 
voľných nebytových priestorov (kancelárií) v bloku B. 

Po posúdení alternatívnych možností ich využitia vedenie mesta a úradu sa zhodlo 
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v názore, že priestory by mali byť využité spôsobom, ktorý by bol čo najprínosnejší pre občanov 
nášho mesta.    

Na základe uvedeného MsÚ sa obrátil s predbežnou písomnou ponukou na 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Spišská Nová Ves, a na 
Katastrálny úrad v Košiciach – Správa katastra Spišská Nová Ves, ktorou im bolo 
navrhnuté užívanie predmetných priestorov za symbolické nájomné 1 €. Táto cena 
nájomného bola zvolená s ohľadom na to, že: 

- uvedené subjekty t. č. sídlia v objektoch štátu, a preto neplatia nájomné, z čoho 
vyplýva, že iné nájomné ako symbolické 1 € by bolo pre nich a ich nadriadené orgány 
neprijateľné, 

- je v záujme mesta sústreďovať úrady  a prevádzky s podobnou náplňou činnosti 
do väčších celkov (na jedno miesto, resp. čo najbližšie k sebe) z dôvodov jednoduchšej 
vzájomnej spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými subjektmi a občanmi.  

Vzhľadom na to, že symbolické nájomné nie je v zmysle zákona o majetku obcí 
v platnom znení „obvyklým nájomným“ , je nevyhnutné, aby MsZ posúdilo, či ide o prípad 
hodný osobitného zreteľa, na základe čoho – v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku 
obcí v platnom znení – by následne bolo možné trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov MsZ rozhodnúť – schváliť – uvedené symbolické nájomné. 

 
MsR odporúča návrh schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo: 

 1. berie na vedomie 
informáciu o zámere prenájmu priestorov časti objektu Štefánikovo nám. č. 1 v Sp. N. 
Vsi,  
2. vyhlasuje, 
že umiestnenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 
Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves, do priestorov budovy Mestského úradu 
v Spišskej Novej Vsi za uvedených podmienok považuje za prínos pre občanov mesta a 
za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov 
v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení: 
3. schvaľuje 
prenájom časti nehnuteľnosti s. č. 1358 na parcele č. KN 1924, Štefánikovo námestie 
č.1, Sp. N. Ves, v rozsahu 237,30 m2 podlahovej plochy kancelárií s príslušenstvom 
na dobu neurčitú za celkové ročné nájomné 1,00 € bez priebežnej úpravy podľa výšky 
ročnej inflácie pre Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 
Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,   
4. ukladá 
zabezpečiť zmluvný vzťah na užívanie priestorov s nájomcom podľa schváleného 
uznesenia. 

 T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 Sp. Nová Ves, 21. 4. 2010 
 
 Vypracovali: V. Číková, Ing. Krotký, Ing. Kellner 

 


