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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 

 
1. Predaj pozemku KN 1355/50 v k.ú. Sp. Nová Ves verejnou súťažou 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 315 zo dňa 24. 4. 2008  schválilo 
odpredaj pozemku – „časť parcely KN 1355/1 o výmere cca 22 m2 formou verejnej súťaže“. 
Pozemok sa nachádza na sídl. Západ I a je určený na výstavbu garáže. 
 Na základe citovaného uznesenia MsÚ SNV uskutočnil nevyhnutné úkony na jeho splnenie 
s tým, že bolo vykonané geodetické odčlenenie príslušnej časti parcely (vytvorená bola nová parcela 
KN 1355/50 – zast. pl.- o výmere 23 m2), objednaný znalecký posudok a vyhlásená verejná súťaž. 
Znaleckým posudkom bola cena pozemku vyčíslená na 16 000,- Sk (699,84 Sk/ m2). V zmysle 
Zásad predaja pozemkov mesta Sp. N. Ves bola vyvolávacia cena určená na 32 000,- Sk (1 391,30 
Sk/m2) Na základe uverejneného inzerátu sa do verejnej súťaže prihlásilo 6 záujemcov 
s nasledujúcimi ponukami: 

1. Džerenga Ľubomír, Tkáčska 10/2, Spišská Nová Ves     71 000,- Sk (3 086,96 Sk/m2),  
t.j. 2 356,76 € 

2. Pavlík Tomáš, Tkáčska 3/12, Sp. Nová Ves   63 000,- Sk, 
3. Pavlíková  Iveta, Tkáčska 2696/3, Sp. Nová Ves  58 000,- Sk, 

 4. Vaľko Bohuslav, PhDr. Tkáčska 4/23, Spišská Nová Ves 55 000,- Sk, 
 5. Pavlík Ján, Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves   53 000,- Sk, 
 6. Kišová Silvia, Ing., Jilemnického 17/18, Sp. Nová Ves    51 000,- Sk. 
 V zmysle uvedených skutočností MsR odporúča predaj citovaného pozemku na výstavbu 
garáže schváliť podľa výsledkov verejnej súťaže. 

   

 
 

 
 
 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  
1. Schvaľuje 
odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely KN 1355/50 (zast. plocha) o výmere 23 m2  
podľa GP č. 38/2008 vyhotoveného dňa 22. 9. 2008 Ing. Pavolom Kostelníkom  - podľa 
vyhodnotenia verejnej súťaže. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

* * * * * 
 
2. Adrian Dlhoš, Kováčska 3/20, Spišská Nová Ves 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 216 zo dňa 13. 12. 2007 
schválilo predaj časti parcely KN 1355/1 o výmere cca 22 m2 pre hore uvedeného žiadateľa 
s tým, že vysporiadanie pozemku sa uskutoční po porealizačnom zameraní stavby, pričom 
cena sa má určiť ako dvojnásobok hodnoty určenej znaleckým ohodnotením. 
 Citovaný žiadateľ má stavbu garáže pred dokončením, pričom zastavaná plocha je t.č. 
už daná zrealizovanou stavbou.  
 

 
 
Na základe toho bol geodetom Ing. Milošom Kršjakom dňa 20. 10. 2008 vypracovaný geometrický 
plán č. 61/2008, ktorým bola novovytvorená parcela KN 1355/51 o výmere 21 m2.  Pre stanovenie 
kúpnej ceny navrhujeme uplatniť jednotkovú cenu podľa znaleckého posudku č. 65/2008 zo dňa 
10. 10. 2008, ktorým bola určená hodnota priľahlej parcely KN 1355/50, t.j. 699,84 Sk/m2. 
V takom prípade bude celková kúpna cena pozemku:  

(2 x 699,84 Sk/m2) x 21m2 = 29 393,- Sk//975,67 €. 

Pozemok  
KN 1355/51 
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 MsR odporúča prevod vlastníctva podľa predloženého návrhu schváliť. 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely KN 1355/51 (zast. plocha) o výmere 21 m2  
podľa GP č. 61/2008 vyhotoveného dňa 20. 10. 2008 Ing. Milošom Kršjakom pre 
Adriana Dlhoša, Kováčska 3/20, Spišská Nová Ves, 
za cenu 58 787,- Sk//1951,35 €. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

* * * * * 
 
3. Stanislav Tököly, Novoveská Huta  č. 243, Sp. Nová Ves 

Mestské zastupiteľstvo Sp. Novej Vsi dňa 13. 12. 2007 uznesením č. 218 schválilo odpredaj 
pozemku - par. č. KN 8642/3 o výmere 129 m2 (zast. pl.) pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa. 
Z dôvodu nesprávnej výmery zapísanej v katastri nehnuteľností bol vyhotovený GP č. 308/2008 
zo dňa 10. 4. 2008 na zameranie žiadanej parcely, podľa ktorého je skutočná výmera parcely 131 m2. 
Na základe uvedeného je nevyhnutné rozhodnúť o zmene časti citovaného uznesenia.  

Snímka pozemku je uvedená pri nasledujúcom bode. 
MsR odporúča predložený návrh schváliť. 
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
a. zrušenie bodu „a“ uznesenia MsZ č. 218/13. 12. 2007, 
b. odpredaj pozemku - parc. č. KN 8642/3 o výmere 131 m2 (zast. pl.) podľa GP č. 

308/2008, pre:  
Stanislava Tökölyho, Novoveská Huta  243, Spišská Nová Ves, 
za cenu  určenú znaleckým posudkom. 
2. ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

* * * * * 
 

4. Predaj pozemku KN 8644 v k.ú. Sp. Nová Ves prostredníctvom súťaže 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uzneseniami č. 217 a č. 218 zo dňa 13. 12. 2007 
schválilo predaj parcely KN 8644 o výmere cca 832 m2 formou súťaže medzi dvoma záujemcami, 
a to medzi Drahoslavom Trnkom, Česká 5, Sp. N. Ves, a Stanislavom Tökölym, Novoveská Huta 
č. 243, Sp. Nová Ves. 
 Na základe uvedeného MsÚ SNV zabezpečil potrebnú dokumentáciu pre budúci prevod 
vlastníctva pozemku záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu kúpnu cenu. Záujemcom bola písomne 
doručená informácia o vyvolávacej cene (stanovená znaleckým posudkom, a to 412 000,- Sk, 
jednotková cena 495,- Sk/ m2) a zároveň určený dátum súťaže. Drahoslav Trnka po obdržaní listu 
MsÚ SNV reagoval písomným oznámením, že vzhľadom na problematický prístup na predmetný 
pozemok odstupuje od žiadosti o jeho odkúpenie. Stanislav Tököly sa v stanovenom termíne 
dostavil na MsÚ SNV a ústne deklaroval, že predmetný pozemok aj naďalej má záujem odkúpiť. 
 V zmysle uvedeného odporúčame schváliť predaj predmetnej parcely Stanislavovi 
Tökölymu, Novoveská Huta č. 243, Sp. Nová Ves, za cenu určenú znaleckým posudkom. 
 MsR odporúča predložený návrh schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
- zrušenie bodu „2.“  uzn. MsZ č. 217/13.12.2007 a bodu „b.“ uzn. MsZ č. 218/13.12.2007, 
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- odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely KN 8644 o výmere 832 m2 podľa GP č. 
16/2008, ktorý dňa 19. 02. 2008 vyhotovil GeoKan, s.r.o., Sp. Nová Ves, pre 
Stanislava Tökölyho, Novoveská Huta č. 243, Sp. Nová Ves, 
za cenu 412 000,- Sk//13 675,89 €. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
 

 
 

* * * * * 
 
5. Cyril Baron, Slnečná 9133/8, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN 8477 o výmere  655 m2 (záhrada ) pri rodinnom 
dome žiadateľa. Pozemok je oplotený, v užívaní žiadateľa od roku 1985. Oddelenie územného 
plánovania súhlasí s odpredajom predmetného pozemku v prospech žiadateľa. 

MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje 
odpredaj pozemku - par. č. KN 8477 o výmere 655 m2 (záhrada) podľa GP č. 41/2008, pre: 
Cyrila Barona, Slnečná 9133/8, Novoveská Huta, Sp. Nová Ves, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 

Parcela 
KN 8644 

Parcela 
KN 8642/3 
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* * * * * 

 
 
 

6. Drahoslav Trnka , Česká 5/9, Sp. Nová Ves 
 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.  

V zmysle záverov výjazdového rokovania MsZ pozemok nie je určený na predaj (je 
určený pre riešenie budúcich potrieb mesta). 

 
MsR predaj pozemku neodporúča schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku par. č. KN 8537 o výmere 925 m2 (tr. trávny porast) pre 
Drahoslava Trnku , Česká 5/9, Sp. Nová Ves. 
 

Žiadaný 
pozemok 

Dom 
žiadateľa 
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* * * * * 
 
7. Juraj Benček s manž., Novoveská Huta  256, Spišská Nová Ves 

Mestské zastupiteľstvo Sp. Novej Vsi dňa 13. 12. 2007 uznesením č. 222 schválilo odpredaj 
pozemkov pri rodinnom dome s príslušenstvom vo vlastníctve žiadateľa podľa GP č 33/2007 o 
celkovej výmere 1272 m2.  Následne sa zistilo, že uvedený GP bol geodetom chybne spracovaný, 
preto musel byť vyhotovený nový GP (GP č. 4/2008 zo dňa 16. 9. 2008). Podľa tohto GP ide 
o vysporiadanie časti parcely mpč. 6027 o výmere 697 m2 (diel 1, 2) pričlenenej k parc. č. KN 8618 
(tr. tr. porast) a časti parcely mpč. 6020 o výmere 567 m2 (diel 3, 4) pričlenenej k parc. č. KN 8619/5 
(zast. pl.), t.j. celkom 1264 m2. Na základe uvedeného je potrebné zmeniť pôvodné uznesenie 
podľa údajov nového GP. 

 
MsR odporúča predložený návrh schváliť. 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje 

a. zrušenie uznesenia MsZ č. 222/13. 12. 2007, 
b. odpredaj pozemku - časť parc. mpč. 6027 o výmere 697 m2 (diel 1, 2) a časť parc. 

mpč.  o výmere 567 m2 (diel 3, 4) podľa GP č. 4/2008 zo dňa 16. 9. 2008  pre:  
Juraja Benčeka s manželkou, Novoveská Huta  256, Sp. Nová Ves 
za cena určenú znaleckým posudkom. 
 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

Žiadaný 
pozemok 
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* * * * * 
 
8. Janka Lenártová, Tkáčska 1, Sp. Nová Ves 

Žiadateľka v priebehu tohto roka si vysporiadala vlastníctvo pozemkov užívaných 
v súvislosti s vlastníctvom RD postaveného na parc. KN 8624/3 v Novoveskej Hute. V tom 
čase nebol riešený prístup k citovanému RD a k parcelám KN 8625 a 8623/8. 

Na základe uvedeného J. Lenártová žiada o odkúpenie par. č. KN 8626/2 o výmere 
263 m2 (záhrada) podľa GP č. 91/2008 zo dňa 10. 11. 2008. Žiadaný pozemok (o šírke 5 m) 
chce po úprave užívať ako prístupovú cestu k spomínaným nehnuteľnostiam. 

MsR odporúča žiadosť schváliť. 

Žiadaný pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje 
- zrušenie bodu „b.“ uzn. MsZ č. 219 z 13. 12. 2007,  
- odpredaj pozemku - parc. č. KN 8626/2 o výmere 263 m2 (záhrada) podľa GP č. 
91/2008 pre  
Janku Lenártovú, Tkáčska 1, Sp. Nová Ves, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 
 
 

9. Ján Hrebenár, J. Wolkera 2412/26, Sp. Nová Ves, Monika Poracká, Dostojevského 
2663/15, Poprad, Mária Jackovičová, N. Huta 47, Sp. N. Ves, Zdena Hrebenárová, 
Novoveská Huta 252, Sp. Nová Ves, Dušan Hrebenár, Tr. 1. mája  2500/53, Sp. Nová Ves, 
 Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu postaveného na par. 
č. KN 8623/5 v Novoveskej Hute. Vlastníctvo pozemkov prislúchajúcich k tomuto RD riešili 
identickým spôsobom ako Lenka Lenártová (predchádzajúci bod tohto materiálu). V prípade 
schválenia predaja pozemku KN 8626/2 pre Janku Lenártovú, vznikne samostatná parcela 
KN 8623/3 - pozemok, ktorý tvoril záhradu užívanú vlastníkom(kmi) RD postaveného na 
par. č. KN 8623/5. Na základe uvedeného spoluvlastníci citovaného RD žiadajú o odkúpenie 
pozemku parc. č. KN 8626/3 o výmere 273 m2 (záhrada) do podielového spoluvlastníctva 
(každému podiel 1/5-ina). 
 MsR odporúča predložený návrh schváliť. 

Žiadaný 
pozemok 

Voľná parcela 
KN 8626/1 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje   
odpredaj pozemku parc. č. KN 8626/3 o výmere 273 m2 (záhrada) podľa GP č. 91/2008 pre  
Jána Hrebenára, J. Wolkera 2412/26, Sp. Nová Ves - v podiele 1/5, Moniku Porackú, 
Dostojevského 2663/15, Poprad - v podiele 1/5, Máriu Jackovičovú,  Novoveská Huta 47, 
Sp. N. Ves - v podiele 1/5, Zdenu Hrebenárovú, Novoveská Huta 252, Sp. N. Ves - v 
podiele 1/5, Dušana Hrebenára, Tr. 1. mája  2500/53, Sp. Nová Ves v podiele 1/5, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

* * * * * 
 
 

10. Predaj parcely KN 8626/1 
Schválením predaja častí pôvodnej parcely KN 8626 Janke Lenártovej, Jánovi 

Hrebenárovi so spoluvlastníkmi a predčasom realizovaným predajom pozemkov 
odčlenených od parcely KN 8635 Mariánovi Beťkovi z Novoveskej Huty (podľa uzn. MsZ 
č. 319/24. 4. 2008) vnikli dva diely (zvyšky) pôvodných parciel o celkovej výmere 1156 m2 
(pôvodná KN 86351/1 bola o výmere 527 m2, zvyšok z parcely KN 8626 o výmere 629 m2). 
V prípade, ak by sa predala parcela KN 8626/1 o výmere 629 m2, prístup ku zvyšku parcely 
KN 8635 by sa zablokoval (parcela by sa zneprístupnila), preto došlo k zlúčeniu oboch 
zvyškových parciel s tým, že novovzniknutá parcela je označená ako KN 8626/1 o výmere 
1156 m2. T.č. mesto si môže túto parcelu ponechať pre budúcu potrebu, alebo ju odpredať pre 

Parcela 
KN 8626/3 
(záhrada) 
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účely výstavby rodinného domu. Keďže ide o voľnú parcelu, jej predaj by sa mal realizovať 
verejnou súťažou. 

MsR odporúča predaj predmetnej parcely zatiaľ nerealizovať. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku - parc. č. KN 8626/1 o výmere 1156 m2 (záhrada).  
 
  

 
* * * * * 

 
 
11. SPASA, s.r.o., Hanulova č. 4, Sp. Nová Ves 
 Spoločnosť je vlastníkom prevádzkového objektu „Kaštielik“ (šitie zvrškov obuvi) a garáže na 
Hanulovej ul. č. 4. V tejto súvislosti majitelia spoločnosti žiadajú o možnosť odkúpenia pozemku - 
časť parc. č. KN 2821/3 o výmere cca 250 m2 (zast. pl.). Žiadatelia chcú pozemok upraviť (vydláždiť ) 
a priestor pred budovou využívať  na parkovanie vozidiel zamestnancov firmy, ako aj na nakládku 
a vykládku materiálu súvisiacu s výrobou. V prípade schválenia predaja bude potrebný GP na 
odčlenenie žiadanej časti parcely. 

Oddelenie územného plánovania nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku,  
nakoľko ide o verejné priestranstvo, v pozemku sa nachádzajú siete. 

MsR odporúča žiadosť schváliť s tým, že zámer výstavby parkoviska a spevnených plôch 
bude zabezpečený prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V takom prípade – kvôli 
konkretizácii uznesenia - bude podstata tejto žiadosti po porealizačnom zameraní stavby ešte 
predmetom rokovania MsR a MsZ  

Parcela 
KN 8626/2 

Voľná parcela 
KN 8626/1 

Zvyšok 
parcely 

KN 8635 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
predaj pozemku - časť par. č. KN 2821/3 o výmere cca 250 m2  (zast. pl.) pre: 
SPASA, s. r.o., Hanulova 4, Sp. Nová Ves, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 

* * * * * 
 

12. Ing. Ján Uhliar, Považská 19, Sp. Nová Ves (Ing. Rudolf Uhliar, Považská 19, Sp. 
Nová Ves) 
 Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu s. č. 2672 ( par. č. KN 7555 /1) na Považskej 
ulici a žiadal o odkúpenie priľahlého pozemku – časť par. č. KN 7655 (zast. pl.) o výmere 
cca 398 m2. MsR dňa 14. 2. 2008 odporučila uvedenú žiadosť schváliť s tým, že na 
určenie presnej výmery  je potrebný geometrický plán a cena pozemku sa určí znaleckým 
ohodnotením, avšak min. 800,- Sk/m2.  Žiadateľ listom zo dňa 4. 3. 2008 požiadal 
o prehodnotenie určenia výšky ceny s tým, že cez pozemky vedie kanalizácia ako aj vzdušné 
elektrické vedenie. MsZ uz. č. 328 zo dňa 24. 4. 2008 neschválilo zníženie kúpnej ceny za 
žiadaný pozemok.  
 Žiadateľ listom zo dňa 30. 6. 2008 oznámil, že akceptuje uznesenia Mestskej rady a  
MsZ s tým, že žiada, aby prevod vlastníctva parc. č. KN 7655/2 o výmere 311 m2  (zast. pl.) 
podľa GP č. 58/2008 zo dňa 29. 9. 2008 bol schválený pre jeho syna - Ing. Rudolfa 
Uhliara, Považská 19, Sp. Nová Ves. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

1. Schvaľuje: 
predaj pozemku par. č. KN 7655/2 o výmere 311 m2 (zast. pl.) podľa GP č. 58/2008 zo 
dňa 29. 9. 2008 pre:  

Ing. Rudolfa Uhliara, Považská 19, Sp. Nová Ves, 
za cenu 800,- Sk/m2, 

2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

 
 

 
 
 

 
 

13. IBV „Červený jarok“ – odkúpenie pozemkov pre výstavbu cesty 
 Spoločnosť BMI, s.r.o., Zimná 83, Sp. N. Ves, podpísala s mestom Sp. Nová Ves zmluvu 
o podmienkach výstavby technickej vybavenosti IBV „Červený jarok“ a zmluvu o združení 
finančných prostriedkov, ktorou sa rieši majetkoprávne vysporiadanie pozemku pre komunikáciu 
horeuvedenej IBV. Z uvedeného dôvodu je potrebné príslušný pozemok previesť do vlastníctva mesta 
Sp. Nová Ves, a to: 

- časť  parc. č. KN 10042 (tr. tr. porast), zapísanú v liste vlastníctva 7174 v prospech Samuela 
Henčela, Gorazdova 37/5, Sp. Nová Ves, ako novovytvorenú  par. č. KN 10141 o výmere  19935 m2 

(zast.pl.) podľa GP č. 67/2008, 
-  parc. č. KN 10040/1 (zast. pl.) o výmere 12023 m2 a par. č. KN 6386 o výmere 6402 m2 

(zast. pl.), zapísané v liste vlastníctva 5207 v prospech , ktoré sú vo vlastníctve Ing. Jána Konevala, 

Žiadaný 
pozemok 
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17. novembra 18, Stará Ľubovňa a Ing. Dušana Konevala, Vsetínska 60, Stará Ľubovňa (každý v 
podiele ½), t.j. celkom 3 8360 m2  (3 ha 8360 m2).  

MsR odporúča návrh odkúpenia pozemku schváliť.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje 
- odkúpenie pozemku parc. č. KN 10141 o výmere 19935 m2 (zast. p.l.) podľa GP č. 67/2008 
zo dňa 27.10.2008 od 
Samuela Henčela, Gorazdova 37/5, Sp. Nová Ves, 
- odkúpenie pozemku parc. č. KN 10040/1 o výmere 12023 m2 (zast. pl.) a parc. č. KN 6386 
o výmere 6402 m2 (zast. pl.) od 
Ing. Jána Konevala, 17. novembra 18, Stará Ľubovňa a Ing. Dušana Konevala, Vsetínska 
60, Stará Ľubovňa (každý v podiele ½), 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

 
* * * * * 

 
14. Roman Štrauch, Muráňska 8, Sp. Nová Ves 

Žiadateľ sa stal vlastníkom garáže (postavenej do roku 1976) na Gorazdovej ulici v Sp. N. Vsi 
a žiada o odkúpenie zastavaného pozemku - parc. č. KN 249 o výmere 19 m2. 

Oddelenie územného plánovania súhlasí s odpredajom predmetného pozemku.  
MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  
1. Schvaľuje 
odpredajom pozemku - parc. č. KN 249 o výmere 19 m2 (zast. pl.) pre 
Romana Štraucha, Muránska 8, Sp. Nová Ves, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

* * * * * 
15. Emília Fabiánová, Havrania dolina 114 , Mlynky, Jarmila Plichtová, Dobš. Maša 43, 
Dedinky, Viera Sláviková, Slov raja 10, Smižany, Jozef Fabian, Budovateľská 954, Dobšiná – 
zmena časti uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo v Sp. Novej Vsi  uznesením č. 223 zo dňa 13. 12. 2007 schválilo 
odpredaj pozemkov - par. č. KN 993, 994, 995, 996 a 989 o celkovej výmere 637 m2 v k.ú. Mlynky 
pre spoluvlastníkov rodinného domu v Mlynkoch. Pri príprave dokumentácie pre prevod vlastníctva 
schválených pozemkov sa zistilo, že časť parciel bola katastrom nesprávne identifikovaná. 

Na základe správou katastra opravených údajov sa prevodu vlastníctva má podľa GP č. 
45/2008 z 1. 12. 2008 týkať iba parcela KN 996/1 o výmere 287 m2 (zast. pl.- spoločný dvor.) a  
parcela č. KN 989 o výmere 101 m2 (záhrada). Z uvedeného dôvodu navrhujeme citované uznesenie 
zmeniť tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia.  

 
MsR odporúča predložený návrh schváliť 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Schvaľuje  
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- zrušenie časti uznesenia MsZ č. 223 z 13. 12. 2007 týkajúceho sa predaja parciel KN 
993, KN 994, KN 995 a KN 996, 
- predaj parcely č. KN 989 o výmere 101 m2 (záhrada), zapísaná v LV 559, k.ú. Mlynky, 
v celosti pre Emíliu Fabiánovú, Havrania dolina 114, Mlynky, a par. č. KN 996/1 o výmere 
287 m2 (zast. pl.), k.ú. Mlynky, podľa GP č. 45/2008 z 1. 12. 2008 pre Emíliu Fabiánovú, 
Havrania dolina 114 , Mlynky (podiel 1/2), Jarmilu  Plichtovú, Dedinky 43 (podiel 1/6) a 
Vieru Slávikovú, Slov. raja 10, Smižany (podiel 1/6), Jozef Fabian, Budovateľská 954, 
Dobšiná (podiel 1/6). 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 

* * * * * 
 
 
16. REAL ESTATE CORPORATION, s.r.o., Hlavná 93, Košice 

Žiadateľ je vlastníkom prevádzkovej budovy - autoservisu - Podskala č. 26, súpis. č. 3041, 
v Sp. Novej Vsi - stojacej na par. č. KN 9552/1, 9552/3a 9552/6, ktoré sú čiastočne vlastníctvom 
mesta Sp. Nová Ves. Z uvedeného dôvodu žiada o odkúpenie zastavaného pozemku - časť 
neknihovanej parc. č. 5466 o výmere 131 m2  (diel 3), časť par. č. 4848/1 o výmere 17 m2 (diel 4)  
a časť par. č. 55478/1 o výmere 7 m2 (diel 5), podľa GP č. 50/2001 zo dňa 25. 10. 2001. Oddelenie 
územného plánu súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 
 
 MsR odporúča žiadosť schváliť. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje   
odpredaj pozemkov – časť nekn. par. č. 5466 o výmere 131 m2  (diel 3), časť par. č. 4848/1 
o výmere 17 m2 (diel 4) a časť par. č. 55478/1 o výmere 7 m2 (diel 5), podľa GP č. 50/2001 zo 
dňa 25. 10. 2001, pre: 
REAL ESTATE CORPORATION, s.r.o., Hlavná 93, Košice,  
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

 
 
 

* * * * * 
 

17. BARRIO, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava  
 Spoločnosť žiada o odkúpenie časti pozemkov -  par. č E -KN 3242 o výmere  cca  4200 m2 
(orná pôda) a časť par. č. E-KN 3244 o výmere cca 2200 m2 (orná pôda). Žiadateľ má záujem 
o odkúpenie  len časti horeuvedených parciel, ktoré nie sú zastavané cestnou komunikáciou. Na 
žiadaných pozemkoch chce realizovať „výstavbu v danej lokalite  v súlade s územným plánom mesta 
Spišská Nová Ves“ (spôsob využitia nie je presnejšie v žiadosti špecifikovaný!). 
Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov, nakoľko sú určené pre 
občiansku vybavenosť mestského až nadmestského významu. 
 MsR odporúča žiadosť schváliť. 
 

 

 

Žiadaný 
pozemok 

Cesta s „malým 
podjazdom“ k NsP 

SNV 
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Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
odpredaj pozemkov – KN 9403/4 o výmere 5747 m2 (orná pôda) a parc. č. KN 9404/8 
o výmere 1269 m2 (orná pôda), podľa GP č. 91/2008 pre 
BARRIO, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava, 
za cenu určenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

 
* * * * * 

 
18. ACCEPT, s.r.o., Mirka Nešpora 6392/61, Prešov 

Horeuvedená spoločnosť dňa 26. 11. 2008 doručila žiadosť o odkúpenie pozemkov 
par. č.: KN 2391/1,   KN  2391/8,  KN 2391/11, KN 2391/15, KN 2391/16, KN 2392/1,   KN 
2392/2, KN 2392/3, KN 2393, v k.ú. Sp. Nová Ves, o celkovej výmere minimálne  60 000 
m2.  Presná výmera bude určená geometrickým plánom. Ide o lokalitu v území medzi 
Kauflandom a budúcim premostením na Matúškovu ulicu. Vymedzenie územia, o ktoré 
žiadateľ má záujem, je zrejmé z grafickej prílohy tohto materiálu. Vyznačené územie 
nezohľadňuje Mestským zastupiteľstvom  Sp. N. Vsi dňa 6. 11. 2008 schválený predaj 
pozemkov o výmere cca 1500 m2 pre s.r.o. Milanko Sp. N. Ves, toto však bude riešené 
v rámci vyššie spomínaného geometrického plánu. 

Zámerom spoločnosti je vybudovať v predmetnej lokalite komplex občianskej 
vybavenosti s prislúchajúcou statickou dopravou. Žiadateľom navrhovaná kúpna cena  
pozemkov je 750 Sk/m2.   

Podľa územného plánu je záujmové územie určené na využtie pre rekreáciu 
a občianskú vybavenosť. 
 

MsR odporúča prizvať zástupcu záujemcu o pozemky na rokovanie MsZ, aby 
prezentoval svoje zámery a MsZ aby na základe prezentovaných skutočností prijalo 
príslušné uznesenie. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne-schvaľuje 
odpredaj pozemkov vymedzených grafickou prílohou predloženej žiadosti o celkovej 
výmere minimálne 60 000 m2 pre: 
ACCEPT, s.r.o., Mirka Nešpora 6392/61, Prešov, 
za cena pozemku ........................................???????? 

 
* * * * * 

 
 
19. IOF, s.ro., Hlavná 57, Prešov 

Horeuvedená spoločnosť dňa 01. 12. 2008 doručila žiadosť o odkúpenie pozemkov 
mesta Spišská Nová Ves, ktorá je takmer identická so žiadosťou spoločnosti ACCEPT, 
s.r.o., Prešov (v porovnaní so žiadosťou spoločnosti ACCEPT, s.r.o., Prešov, v žiadosti 
spoločnosti IOF Prešov nie sú uvedené parcely KN 2391/15 a KN 2391/16 – na priloženej 
grafickej prílohe sú označené preškrtnutím).  Celková žiadaná výmera je  62 000 m2. 
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Obsah žiadosti je zrejmý z priloženej kópie žiadosti. Žiadateľ návrh kúpnej ceny  
pozemkov neuviedol.   

MsR odporúča prizvať zástupcu záujemcu o pozemky na rokovanie MsZ, aby 
prezentoval svoje zámery a MsZ aby na základe prezentovaných skutočností prijalo 
príslušné uznesenie. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Ne-schvaľuje 
odpredaj pozemkov citovaných v žiadosti spoločnosti o celkovej výmere do 62 000 
m2 pre: 
IOF, s.r.o., Hlavná 57, Prešov, 
za cena pozemku ........................................???????? 

 
* * * * * 

 
 
20.  Dominik Plavka , Wolkerova 30/13, Sp. Nová Ves 

Žiadateľ je vlastníkom stavby (chata) v Novoveskej Hute (s. č. 292) v lokalite 
„Rybníky“  a  žiada  o odkúpenie časti pozemku - par. č. KN 9878/1 o výmere 500 m2 (lesný 
pozemok). Pozemok má slúžiť ako manipulačný priestor okolo stavby  (t.č. slúži ako prístup 
k chate a sú na ňom postavené vedľajšie stavby - dreváreň a vonkajšie sedenie). 
Vysporiadaním pozemku žiadateľ má záujem vyriešiť otázku bývania. 
 V prípade kladného postoja k žiadosti  mesto Sp. Nová Ves - ako vlastník pozemku - 
musí súhlasiť s trvalým vyňatím uvedeného pozemku z lesného pôdneho fondu (LPF). 

Vyjadrenie územného plánu: 
Pozemok nie je určený na trvalé bývanie a bytovú výstavbu. 

 
MsR žiadosť prerokovala dňa 5. 6. 2008, žiadosť odporúča schváliť (v uznesení 

MsR č. 362 k tejto problematike sa uvádza aj podmienka zriadenia vecného bremena pre 
potreby lesného hospodárstva, avšak novovytvorená parcela lesohospodársku činnosť nebude 
v žiadnom prípade obmedzovať, preto navrhujeme v uznesení MsZ túto podmienku 
nestanoviť) s cenou 700,- Sk/m2. 

 
Návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje  
predaj pozemku – KN 9878/3 o výmere 500 m2 (ost. plocha) podľa GP č. 42/2008 pre 
Dominika Plavku, Wolkerova 30/13, Sp. Nová Ves, 
za cenu  700,- Sk/m2. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľnosti vysporiadať v prospech schváleného nadobúdateľa vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
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Žiadaný 
 lesný pozemok 

Žiadaný 
pozemok 
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21. Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská Huta  č. 304, Sp. Nová Ves 
 Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves („Lesy SNV“) je vlastníkom stožiarovej 
trafostanice PTS 400 s VN prípojkou postavenej na parcele KN 3275/40 nachádzajúcej sa 
v priemyselnom parku. Z tejto trafostanice je zabezpečovaná dodávka el. energie do troch objektov vo 
vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na parcelách KN 3275/4, KN 3275/5, KN 3270 a KN 3268. 
 Vzhľadom na to, že Lesy SNV nie sú personálne, odborne a ani technicky vybaveným 
subjektom pre prevádzku a údržbu takéhoto technického zariadenia, navrhujú, aby uvedená 
trafostanica prešla do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, ktoré je vlastníkom priemyselného parku.  
 V podobnej situácii je však aj mesto Spišská Nová Ves, preto odporúčame trafostanicu 
(vrátane VN prípojky) odpredať  spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.  
 
 MsR odporúča návrh prevodov vlastníctva schváliť. 
 

Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje   
- odkúpenie trafostanice PTS 400 s VN prípojkou postavenej na parcele KN 3275/40 od 

Lesov mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská Huta  č. 304, Sp. Nová Ves, 
za cenu 1,- Sk (0,0332€), 

- následný predaj trafostanice PTS 400 s VN prípojkou postavenej na parcele KN 3275/40 
(vrátane trafostanicou zastavaného pozemku) Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 
31, 042 91 Košice,  

za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
2. Ukladá  
vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať v prospech schválených nadobúdateľov vlastníctva. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 
 

 
* * * * * 

Predmetná 
traf ostanica 
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22. EMKOBEL, a.s. ., Rázusova č. 1846, Spišská Nová Ves 
 Spoločnosť  Emkobel, a.s. Sp. Nová Ves pripravuje realizáciu projektu (stavby) 
INŠTALÁCIA KOTLA NA SPA ĽOVANIE BIOMASY V KOTOLNI MIER 4, 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES (kotolňa MIER 4 a areál štiepky), pre ktorú musí mať upravený 
dlhodobý vzťah k pozemkom, na ktorých budú jednotlivé objekty vybudované.  

 Pre tento účel sú navrhnuté pozemky: 
- parcela č. 9645/10 o výmere 387 m² – (zastavaná plocha), 

 - parcela č. 9680/52 o výmere 3803 m² – (zastavaná plocha), 
      - parcela č. 5835/2 o výmere 246 m² - (ost. pl.) – podľa GP č. 106/2008 z 1. 12. 2008, 
      - parcela č. 5835/3 o výmere 804 m2 (ost. pl.) – podľa GP č. 106/2008 z 1. 12. 2008. 
 
 Informácia o tejto problematike bola prerokovaná v rámci rokovania MsR dňa 02. 12. 
2008. 
 

Mestské zastupiteľstvo 
1. Schvaľuje   
- dlhodobý prenájom (20 rokov) pozemkov – parcela č. 9645/10 o výmere 387 m² – 

(zastavaná plocha), 
 - parcela č. 9680/52 o výmere 3803 m² – (zastavaná plocha), 
      - parcela č. 5835/2 o výmere 246 m² - (ost. pl.) – podľa GP č. 106/2008 z 1. 12. 2008, 
      - parcela č. 5835/3 o výmere 804 m2 (ost. pl.) – podľa GP č. 106/2008 z 1. 12. 2008, 
pre EMKOBEL, a.s. ., Rázusova č. 1846, Spišská Nová Ves, za celkové ročné nájomné 
1,- Sk// 0,0332€ (bez valorizácie ceny nájmu). 

 
2. Ukladá  
uzavrieť zmluvný (nájomný) vzťah podľa podmienok tohto uznesenia. 
 T: 30. 11. 2009       Z: Ing. Peter Petko, prednosta MsÚ 

 
 
 
 
SNV, 3. 12. 2008 
 
Vypracoval: V. Číková, Ing. M. Kellner 


