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V Spišskej Novej Vsi  25. 8. 2009 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 10. 09. 2009 
 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
Predkladá: oddelenie správy majetku, MsÚ SNV  
  
 
Spracoval: Ing. M. Kellner  
  
 
Prerokované: - - -  
  
 
Dôvod predloženia: úloha MsÚ  
 
 
Dopad na rozpočet mesta: úhrada ceny vydražených nehnuteľností si nevyžaduje zvýšenie 

schváleného objemu rozpočtových prostriedkov   
 
  
Prizvaný: - - -  
  
Podpisy:  

   
 
 
Návrh na uznesenie 
tvorí súčasť predkladaného 

 
 
 
 
 



VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
 
 
 
VYDRAŽENIE NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 

 
Mesto Spišská Nová Ves sa v zmysle uznesenia č. 575 MsZ zo dňa 30. 7. 2009 v rámci 

dražby konanej 18. 8. 2009 zúčastnilo dražby, ktorou sa vykonávalo rozhodnutie Okresného 
súdu v Galante o exekúcii nehnuteľností vo vlastníctve právnickej osoby Ganát, s. r. o., 
Družstevná 386/18, Šaľa (IČO: 36204803).    

 Išlo o pozemky poväčšine s cestným telesom v k. ú. Spišská Nová Ves o celkovej výmere 
3 085 m2, a to:  

   - par. č. KN 3665/1    o výmere  2 615 m2   (zast. pl.),   
   - par. č. KN 3665/2    o výmere       33 m2   (zast. pl., 
   - par. č. KN  3665/3    o výmere      37 m2    (zast. pl.),  
   - par. č  KN  3665/4    o výmere      34 m2    (zast. pl.), 
   - par. č. KN  3665/5    o výmere      20 m2    (zast. pl.), 
   - par. č. KN   3666      o výmere     346  m 2  (zast. pl.). 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanej časti mesta a slúžia pre verejné účely, a to 

predovšetkým ako prístupová komunikácia k prevádzkam nachádzajúcim sa v areáli bývalej 
Mliekarne v Spišskej Novej Vsi, k priľahlému bytovému domu, k atletickému štadiónu Tatran 
a časť pozemkov tvorí súčasť ZOO Spišská Nová Ves.  

Vyvolávacia cena bola 53 300,00 € (1 605 716,- Sk, t.j. 520,50 Sk/m2) a za túto cenu boli 
uvedené nehnuteľnosti priklepnuté mestu Spišská Nová Ves.  

Na to, aby sa predmetné nehnuteľnosti mohli dať zapísať do listu vlastníctva LV-1 v prospech 
mesta Spišská Nová Ves, je potrebné do 18. 9. 2009 do pokladne alebo na účet exekútorského úradu 
uhradiť uvedenú cenu nehnuteľností, k čomu je potrebné prijať uznesenie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 
 
  
Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo: 
 
 1. schvaľuje  

nadobudnutie vlastníctva  nehnuteľností - pozemkov - par. č. KN 3665/1 o výmere  2 615 
m2 (zast. pl.), par. č. KN 3665/2 o výmere 33 m2 (zast. pl., par. č. KN 3665/3 o výmere 37 m2 (zast. 
pl.), par. č  KN  3665/4 o výmere 34 m2  (zast. pl.), par. č. KN 3665/5 o výmere 20 m2 (zast. pl.) a par. 
č. KN 3666 o výmere 346 m 2  (zast. pl.) – vydražením v rámci dražby č. Ex 136/2008 za celkovú 
cenu 53 300,00 €, 

 
2. ukladá  
zabezpečiť zápis vydražených nehnuteľností v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
 T: 15. 12. 2009     Z: Ing. Marián Kellner, prednosta úradu 
 



 
         PREDMETOM MATERIÁLU SÚ VYŠRAFOVANÉ NEHNUTE ĽNOSTI 

 
 



 
 

 
 
Spišská Nová Ves, 25. 08. 2009  

Vypracoval: Ing. M. Kellner   

Do areálu 
Mliekarní  

K bytovému 
domu 

Spojovacia 
komunikácia 
so Sadovou 

ulicou 

K štadiónu 
Tatran 

Predmetná 
komunikácia 

(pohľad z Tepličskej 
cesty) 


