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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  07. 07. 2010 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 15. 07. 2010 
 
 
 
PREDMET: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracovali:  V. Číková, 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 nehnuteľností 
 

1. 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 7287/4    (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  (ostatná plocha)  o výmere      7 m2, 
- par. č. KN 7285/7    (tr. trávny porast) o výmere 679 m2,  

čo je spolu 1541 m2. 
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   Tento návrh bol prerokovaný v MsR 15. 4. 2010, ktorá svojim uznesením č. 666 
odporučila žiadosť schváliť, avšak 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. 
 

 

 

Situovanie žiadaného 
pozemku mesta SNV 

Budovaná 
komunikácia 
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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 pred rokovaním MsZ (materiál bol po rokovaní v MsR 
pripravený aj na rokovanie MsZ) 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“. 

Nakoniec, na základe vzájomnej dohody obidvoch strán, materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ dňa 29. 4. 2010. 

 
Dňa 27. 5. 2010 bolo MsÚ-du doručená žiadosť o prehodnotenie hore uvedeného 

uznesenia MsR s nasledujúcim obsahom:  

 
 

MsR v rámci svojho rokovania dňa 28. 5. 2010 celú problematiku znova 
prerokovala a svojim uznesením č. 692 odporúča MsZ schváliť zámenu podľa 
(pôvodného) návrhu žiadateľov. 
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Hodnoty dotknutých pozemkov sú určené znaleckými posudkami č. 19/2010 a č. 
20/2010 vypracovanými dňa 9. 6. 2010 a 10. 6. 2010 znalcom Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, pričom u všetkých pozemkov je hodnota stanovená na 26,03 
€/m2 (784,20 Sk/m2). 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie 
informáciu o návrhu zámeny pozemkov a o súvisiacej problematike výstavby 
inžinierskych sietí v lokalite Ferčekovce – Karpatská ulica, 
2. 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, do vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, 
 
- par. č. KN 7285/34  (tr. trávny porast) o výmere 130 m2, par. č. KN 7287/4    (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 
(ostatná plocha) 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 ponúknutých na zámenu),  

pričom rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov 29 m2 bude Mestu Spišská 
Nová Ves vyrovnaný finančnou úhradou, a to v hodnote určenej znaleckým 
posudkom, t. j. úhradou sumy 754,87 €. 
3. ukladá  
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 

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

 
2. Juraj Bobko, Odorín č. 162  
 Žiadosť o odkúpenie pozemku pri Wolkerovej ulici  - časť par. č. KN-C 6074 (zast. 
pl.) o výmere 2 m2 zastavaného garážovým boxom v radovej zastavbe, podľa GP č. 
43/2010 zo dňa 19. 05. 2010. Garáž bola postavená v období rokov 1985-86, pričom došlo 
k posunu stavby. Z uvedeného dôvodu je potrebné majetkoprávne vysporiadať príslušnú časť 
pozemku za účelom realizácie kolaudačného konania.  

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom  predmetnej časti pozemku. 
 MsR odporúča žiadosť schváliť s tým, že cena pozemku bude určená znaleckým 
posudkom. 
 Celková cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 21/2010 vypracovaným 
dňa 10. 6. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  je 44,00 €.  
 

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-C 6074 (zast. pl.) o výmere 2 m2 
podľa   GP č. 43/2010 zo dňa 19. 05. 2010 pre Juraja Bobka, Odorín č. 162, 
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za cenu určenú znaleckým posudkom č. 21/2010 vypracovaným dňa 10. 6. 2010 Ing. 
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, t. j. za celkovú kúpnu cenu  44,00 €,  

 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. Ondrej Fabiny,  Hnilčík  č. 152 
 Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu na par. č. KN–C 1584 a pozemkov 
situovaných pri rodinnom dome zapísaných na LV č. 833 a LV 299 v k. ú. Hnilčík (v 
„Zimnej doline“).  

Žiadateľ užíva aj ďalšie pozemky pri rodinnom dome, ktoré sú však v podielovom 
spoluvlastníctve s Mestom Spišská Nová Ves, preto žiada o odkúpenie príslušných podielov 
pozemkov, a to: 

- KN-C  1582 (zast. pl.) o výmere 48 m2  v podiele 1/2, 
- KN-C  1583 (zast. pl)  o výmere 44 m2   v podiele 1/2, 
- KN-C  1585 (zast.pl.)  o výmere 71m2 v podiele  1/2, 

ktoré sú  zapísané na LV č. 298.  
Ide o pozemky, ktoré boli zastavané budovami, v jednom prípade to platí aj pre 

súčasnosť. Žiadateľ voľné pozemky využíva ako dvor.  
 ŽIADATE Ľ MÁ  v zmysle Občianskeho zákonníka na uvedené podiely pozemkov 
mesta Sp. Nová Ves PREDKUPNÉ PRÁVO. 
 
 MsR odporúča predaj uvedených podielov na pozemkoch schváliť s cenou 
určenou znaleckým posudkom. 
 Cena pozemkov (podielov) určená znaleckým posudkom č. 23/2010 
vypracovaným dňa 3. 7. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 
939,00 € (11,52 €/m2). 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje 
odpredaj podielov na pozemkoch v k. ú. Hnilčík podľa § 9a ods. 8 písm. c zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to: 
- KN-C  1582 (zast. pl.) o výmere 48 m2  v podiele 1/2, 
- KN-C  1583 (zast. pl)  o výmere 44 m2   v podiele 1/2, 
- KN-C  1585 (zast.pl.)  o výmere 71m2 v podiele  1/2, 
zapísaných na LV č. 298, pre 
Ondreja Fabinyho,  Hnilčík  č. 152, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 23/2010 

vypracovaným dňa 3. 7. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, t. j. 
celkom za 939,00 €, 

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

 T: 31. 05. 2011     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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Predmetné 
pozemky 
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* * * * * 
 
4. Ivan Geletka, Muráňska 2635/50, Sp. Nová Ves 
 Dňa 4. 3. 2010 bola Mestu Spišská Nová Ves doručená žiadosť o odkúpenie 
pozemku - par. č. KN 9909/3 (trvalý trávny porast) o výmere 3491 m2 podľa GP č. 7/2010. 
Ide o pozemok susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa (par. č. KN 9909/2), ktorý 
predčasom bol predmetom zámeny pozemkov medzi žiadateľom a Mestom Sp. Nová Ves (šlo 
o majetkoprávne vysporiadanie vstupnej časti priemyselného parku).  
 Materiál (žiadosť) bol predložený na rokovanie MsR konanej 25. 3. 2010, avšak 
vzhľadom na to, že žiadateľ v žiadosti neuviedol plánovaný účel využitia pozemku, materiál 
bol nakoniec z rokovania MsR stiahnutý. O tejto skutočnosti bol žiadateľ písomne 
informovaný, na základe čoho nás následne písomne informoval, že pozemok chce využiť 
„na poľnohospodárske účely (chov poľnohospodárskych zvierat - oviec)“. 
 
 Podľa oddelenia územného plánu pozemok nie je určený na výstavbu (cez 
pozemok prechádza vedenie VVN). 
 
 KKK    ppprrr ooobbblll eeemmmaaattt iii kkkeee   ppprrr eeevvvoooddduuu   vvvlll aaasssttt nnnííícccttt vvvaaa   pppooozzzeeemmmkkkuuu   dddooovvvoooľľľuuujjj eeemmmeee   sssiii    uuuvvviii eeesssťťť,,,   žžžeee:::
      

- ide o pozemok, ktorý žiadateľovi nie je možné predať inak ako verejnou 
obchodnou súťažou, 

- pre chov poľnohospodárskych zvierat je v okolí intravilánu k dispozícii 
dostatok nevyužitých pozemkov, 

- chov zvierat je vždy sprevádzaný zápachom a výskytom nepríjemného 
hmyzu, čo pre vlastníkov blízkych rodinných domov iste nebude prínosom, 

- užívanie pozemkov pre dané účely záujemca si môže zabezpečiť  zdarma 
(výpožičkou), prípadne za úplne symbolických cenových podmienok, 
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preto – domnievame sa - nie je potrebné, aby sa Mesto SNV tohto 
pozemku pre takýto účel „zbavovalo“, 

- mesto má takmer 30 ha (300 tis. m2) nevysporiadaných pozemkov 
zastavaných miestnymi komunikáciami; od 1. 3. 2009 je platný zákon č. 
66/2009 Z. z., ktorý upravuje problematiku vysporiadania vlastníctva 
takýchto pozemkov, pričom § 3 ods. 3 tohto zákona určuje, že 
VYSPORIADANIE „SA VYKONÁ FORMOU POSKYTNUTIA 
NÁHRADNÉHO POZEMKU v primeranej výmere, bonite a ro vnakého 
druhu ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, alebo formou 
finančnej náhrady“ , preto – domnievame sa, že ak nejde o žiadosť o 
pozemok na skutočne rozvojové potreby mesta  – je to dostatočný dôvod 
na to, aby napr. aj tento pozemok ostal vo vlastníctve mesta, a to tým 
skôr, že žiadateľ ani svoj pozemok žiadnym zrejmým spôsobom 
nevyužíva.   

 
  

MsR odporúča pozemok ponechať vo vlastníctve mesta pre svoje budúce 
potreby. 

 
 

Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 
 1. neschvaľuje 

odpredaj pozemku - par. č. KN 9909/3 (trvalý trávny porast) o výmere 3491 m2 
(trvalý trávny porast)  podľa GP č. 7/2010 pre 
Ivana Geletku, Muráňska 2635/50, Sp. Nová Ves,  
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* * * * * 

 
5. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č. 1, Košice 

Mestská rada SNV v rámci svojho rokovania dňa 15. 4. 2010 prerokovala 
materiál týkajúci sa prevodu vlastníctva prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v 
Spišskej Novej Vsi formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou cenou 673.485,87 € 
(pôvodná cena bola 1 253 968,00 €). Táto súťaž bola neúspešná. 

Následne bol primátor mesta Sp. Nová Ves komisiou pre hospodárenie s majetkom 
KSK oslovený s návrhom (ponukou) na prevod vlastníctva bývalej „gynekológie“ 
v prospech mesta Sp. Nová Ves za cenu 75 % z hodnoty určenej znaleckým posudkom, t. 
j. za 504 765 € („prípadne nájsť iné vhodné riešenie prijateľné pre obe strany“). 

Mestská rada k materiálu s uvedeným obsahom prijala uznesenie č. 664, ktorým:  
1. odporučila:   
a. vstúpiť do jednania s Košickým samosprávnym krajom, 
b. rokovať o možnom znížení kúpnej ceny, 
c. využitie priestorov na sociálne účely, 
2. uložila 
materiál predložiť na najbližšie rokovanie MsZ 
T: 17. 6. 2010    Z: Ing. Peter Petko   

      
   VVV   zzzmmmyyyssslll eee   ttt ooohhhttt ooo   uuuzzznnneeessseeennniii aaa   sssaaa   zzzaaa   úúúčččaaasssttt iii    vvveeedddeeennniii aaa   mmmeeesssttt aaa   aaa   MMM sssÚÚÚ,,,   vvveeedddeeennniii aaa   DDDooommmooovvvaaa   
dddôôôccchhhooodddcccooovvv,,,   zzzááásssttt uuupppcccooovvv   ooodddddd...   vvvýýýsssttt aaavvvbbbyyy   aaa   oooddddddeeelll eeennniii aaa   sssoooccciii ááálll nnnyyyccchhh   vvveeecccííí   vvvyyykkk ooonnnaaalll aaa   ooobbbhhhlll iii aaadddkkkaaa   
ooobbbjjj eeekkk ttt uuu...   ZZZááámmmeeerrr ooommm   ooobbbhhhlll iii aaadddkkk yyy   bbbooolll ooo   pppooosssúúúdddeeennniii eee   aaakkk ttt uuuááálll nnneeehhhooo   ttt eeeccchhhnnniii ccckkk éééhhhooo   sssttt aaavvvuuu   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu   aaa   
pppooosssúúúdddeeennniii eee   dddiii ssspppooozzziii čččnnnéééhhhooo   rrr iii eeešššeeennniii aaa   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu   vvv   nnnaaadddvvväääzzznnnooosssttt iii    nnnaaa   jjj eeehhhooo   mmmooožžžnnnééé   bbbuuudddúúúccceee   vvvyyyuuužžžiii ttt iii eee...   
      

Žiadaný 
pozemok 

Pozemok 
vo 

vlastníctve 
žiadateľa 
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VVVyyykkk ooonnnaaannnooouuu   ooobbbhhhlll iii aaadddkkk ooouuu   bbbooolll iii    zzziii sssttt eeennnééé   nnnaaassslll eeeddduuujjj úúúccceee   ssskkk uuuttt ooočččnnnooosssttt iii :::    
---   ooobbbjjj eeekkk ttt    sssiii    kkk vvvôôôlll iii    zzzaaammmeeedddzzzeeennniii uuu   vvvzzznnniii kkkuuu   ďďďaaalll šššíííccchhh   ššškkk ôôôddd   vvvyyyžžžaaaddduuujjj eee   oookkk aaammmžžžiii ttt ééé   vvveeeľľľkkk ééé   

nnnááákkk lll aaadddyyy   nnnaaa   zzzrrr eeeaaalll iii zzzooovvvaaannniii eee   úúúdddrrr žžžbbbááárrr ssskkk yyyccchhh   ppprrr áááccc   (((nnnaaajjj uuurrr gggeeennnttt nnneeejjj šššiii aaa   jjj eee   oooppprrr aaavvvaaa   
sssttt rrr eeeccchhhyyy   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu))),,,   

---   ooobbbjjj eeekkk ttt    mmmááá   ppprrr eee   ppprrr ííípppaaadddnnnééé   bbbeeežžžnnnééé   uuužžžííívvvaaannniii eee   nnneeevvvyyyhhhooovvvuuujjj úúúccceee   rrr iii eeešššeeennniii eee   ppprrr iii eeesssttt ooorrr ooovvv,,,   
bbbeeezzz   úúúppplll nnneeejjj    ppprrr eeesssttt aaavvvbbbyyy   jjj eee   vvviii aaaccc---mmmeeennneeejjj    nnneeevvvyyyuuužžžiii ttt eeeľľľnnnýýý,,,   ppprrr eee   ppprrr ííípppaaadddnnnééé   vvvyyyuuužžžiii ttt iii eee   
sssiii    ttt eeedddaaa   bbbuuudddeee   vvvyyyžžžaaadddooovvvaaaťťť   rrr ooozzzsssiii aaahhhlll eee   iii nnnvvveeesssttt íííccciii eee,,,   kkk ttt ooorrr ýýýccchhh   ooobbbjjj eeemmm   sssaaa   bbbuuudddeee   bbblll ííížžžiiiťťť   
ooobbbjjj eeemmmuuu   nnnááákkk lll aaadddooovvv   nnnaaa   pppooorrr ooovvvnnnaaattt eeeľľľnnnúúú   nnnooovvvooosssttt aaavvvbbbuuu...   

VVVzzzhhhľľľaaadddooommm   nnnaaa   sssúúúčččaaasssnnnééé   rrr ooozzzpppooočččttt ooovvvééé   mmmooožžžnnnooosssttt iii    mmmeeesssttt aaa   nnniii eee   jjj eee   mmmooožžžnnnééé   vvv   dddooohhhľľľaaadddnnneeejjj    dddooobbbeee   
rrr eeeááálll nnneee   uuuvvvaaažžžooovvvaaaťťť   nnniii eeelll eeennn   ooo   rrr eeekkk ooonnnšššttt rrr uuukkk ccciii iii ,,,   aaalll eee   aaannniii    ooo   úúúdddrrr žžžbbbeee   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu...   NNNaaavvvyyyšššeee,,,   aaakkk    bbbyyy   sssmmmeee   
ooobbbjjj eeekkk ttt    zzzíííssskkk aaalll iii    dddooo   vvvlll aaasssttt nnnííícccttt vvvaaa   hhhoooccciii    aaajjj    zzzaaa   sssyyymmmbbbooolll iii ccckkk ýýýccchhh   ccceeennnooovvvýýýccchhh   pppooodddmmmiii eeennnoookkk ,,,   čččaaasssttt iii    
oookkk aaammmžžžiii ttt ýýýccchhh   nnnááákkk lll aaadddooovvv   nnnaaa   úúúdddrrr žžžbbbuuu   bbbyyy   sssmmmeee   sssaaa   nnneeedddoookkk ááázzzaaalll iii    vvvyyyhhhnnnúúúťťť   aaa   ooobbbjjj eeekkk ttt    bbbyyy   mmmuuussseeelll    bbbyyyťťť   aaajjj    
dddlll hhhooodddooobbbooo   sssttt rrr ááážžžeeennnýýý,,,   čččooo   bbbyyy   mmmeeesssttt ooo   zzzrrr eeejjj mmmeee   dddlll hhhooodddooobbbooo   zzzaaaťťťaaažžžooovvvaaalll ooo   dddooodddaaattt ooočččnnnýýýmmmiii    
nnneeeeeefff eeekkk ttt ííívvvnnnyyymmmiii    nnnááákkk lll aaadddmmmiii ...   ĎĎĎaaalll šššooouuu   dddiii ssskkkuuuttt aaabbbiii lll nnnooouuu   ooottt ááázzzkkk ooouuu   jjj eee   rrr eeeááálll nnneee   bbbuuudddúúúccceee   vvvyyyuuužžžiii ttt iii eee   
ooobbbjjj eeekkk ttt uuu...   PPPoookkk iii aaaľľľ   vvveeezzzmmmeeemmmeee   nnnaaa   zzzrrr eeettt eeeľľľ,,,   žžžeee   mmmeeesssttt ooo   vvv   nnnaaajjj bbblll iii žžžšššíííccchhh   rrr oookkk oooccchhh   zzzrrr eeejjj mmmeee   nnneeebbbuuudddeee   mmmaaaťťť    
ppprrr ooosssttt rrr iii eeedddkkk yyy   nnnaaa   ttt ooottt ááálll nnnuuu   ppprrr eeesssttt aaavvvbbbuuu   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu,,,   mmmuuusssííímmmeee   ppprrr iii    úúúvvvaaahhheee   ooo   mmmooožžžnnnooommm   vvvyyyuuužžžiii ttt ííí   ooobbbjjj eeekkk ttt uuu   
nnnaaa   sssoooccciii ááálll nnneee   úúúčččeeelll yyy   zzzooohhhľľľaaadddňňňooovvvaaaťťť   aaajjj    čččaaasssooovvvééé   hhhľľľaaadddiii ssskkk ooo,,,   vvv   rrr ááámmmccciii    kkk ttt ooorrr éééhhhooo   sssaaa   eeešššttt eee   nnneeerrr aaazzz   mmmôôôžžžuuu   
zzzmmmeeennniiiťťť   lll eeegggiii ssslll aaattt ííívvvnnneee   pppooommmeeerrr yyy   uuuppprrr aaavvvuuujjj úúúccceee   pppooodddmmmiii eeennnkkk yyy   pppooossskkk yyyttt ooovvvaaannniii aaa   (((hhhlll aaavvvnnneee   fff iii nnnaaannncccooovvvaaannniii aaa)))   
sssoooccciii ááálll nnnyyyccchhh   ssslll uuužžžiii eeebbb   ooobbbcccaaammmiii    (((ssskkk ôôôrrr    vvv   iii ccchhh   nnneeeppprrr ooossspppeeeccchhh   aaakkk ooo   nnnaaaooopppaaakkk )))...   JJJeee   ttt ooo   ooobbblll aaasssťťť,,,   kkk ttt ooorrr ááá   
ooobbbccciii aaammm   „„„ hhhrrr ooozzzííí“““    ďďďaaalll šššooouuu   fff iii nnnaaannnčččnnnooouuu   zzzáááťťťaaažžžooouuu...   

   
MMM eeedddzzziii čččaaasssooommm   –––   eeešššttt eee   ppprrr eeeddd   uuuppplll yyynnnuuuttt ííímmm   uuuvvveeedddeeennnéééhhhooo   ttt eeerrr mmmííínnnuuu   –––   dddňňňaaa   999...   666...   222000111000   KKK SSSKKK    

vvvyyyhhhlll ááásssiii lll ooo   sssúúúťťťaaažžž   nnnaaa   ppprrr eeedddaaajjj    ppprrr eeedddmmmeeettt nnnéééhhhooo   aaarrr eeeááálll uuu   zzzaaa   ccceeennnuuu   mmmiii nnniiimmmááálll nnneee   333333777   000000000,,,000000   €€€...   DDDooo   
sssúúúťťťaaažžžeee   pppooodddaaalll aaa   pppooonnnuuukkk uuu   RRREEEAAALLL III TTT    sss...   rrr ...   ooo...,,,   SSSaaadddooovvvááá   111444AAA,,,   SSSppp...   NNNooovvvááá   VVVeeesss,,,   sss   ccceeennnooouuu   333555222   000000000,,,000000   €€€...   
KKK eeeďďďžžžeee   šššlll ooo   ooo   jjj eeedddiii nnnúúú   pppooonnnuuukkk uuu,,,   ZZZaaasssttt uuupppiii ttt eeeľľľsssttt vvvooo   KKK SSSKKK    dddňňňaaa   222888...   666...   222000111000   ppprrr eeevvvoooddd   nnneeehhhnnnuuuttt eeeľľľnnnooosssttt ííí   
vvv   ppprrr ooossspppeeeccchhh   uuuvvveeedddeeennneeejjj    ssspppooolll ooočččnnnooosssttt iii    sssccchhhvvvááálll iii lll ooo...   
   
   VVVzzzhhhľľľaaadddooommm   nnnaaa   uuuvvveeedddeeennnééé   ssskkk uuuttt ooočččnnnooosssttt iii    jjj eee   rrr ooozzzhhhooodddooovvvaaannniii eee   ooo   dddaaannneeejjj    ppprrr ooobbblll eeemmmaaattt iii kkk eee   
bbbeeezzzppprrr eeedddmmmeeettt nnnééé,,,   ppprrr eeettt ooo   MMM sssRRR   dddňňňaaa   666...   777...   222000111000   ppprrr eeedddmmmeeettt nnnúúú   iii nnnfff ooorrr mmmáááccciii uuu   iii bbbaaa   vvvzzzaaalll aaa   nnnaaa   vvveeedddooommmiii eee...   
   
   
 Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie 
informáciu o problematike stavu a prevodu vlastníctva prevádzkového areálu 
Gynekologicko-pôrodníckeho odd. NsP SNV na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

* * * * * 
 
6. VSK a. s., Novoveská cesta č. 17, Spišská Nová Ves 
 VSK a. s., Sp. Nová Ves, vykonáva banskú činnosť na sadrovcovo anhydritovom 
ložisku v Novoveskej Hute, v k. ú. Spišská Nová Ves. Podstatná časť ložiska sa vzťahuje 
k pozemkom Mesta Sp. N. Ves. Ťažobnou činnosťou v podzemí dochádza k vytváraniu 
veľkoobjemových banských komôr s následným postupným zavaľovaním nadložia do nich, 
čím na povrchu dochádza k vytváraniu tzv. závalov a celé, takouto činnosťou a procesmi 
dotknuté územie, je vymedzené ako tzv. závalové pásmo. Ide o pásmo, kde už došlo alebo 
vplyvom prebiehajúcej hlbinnej ťažby dochádza k závalovým procesom. 
 Uvedená banská aktivita teda má priamy dopad na spôsob užívania mestom 
vlastnených nehnuteľností (pozemkov), a to až do tej miery, že – vzhľadom na banskou 
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činnosťou vytvorené závaly - akýkoľvek spôsob hospodárskeho využitia poddolovaných 
a zavalených pozemkov je vylúčený.  

VSK a. s., Spišská Nová Ves, má pre účely realizácie ťažby od mesta Spišská Nová 
Ves prenajaté pozemky v celkovej výmere 354 341 m2. Podmienky užívania pozemkov sú 
upravené nájomnou zmluvou č. 150/2004 zo dňa 13. 7. 2004. Výška nájomného bola v čase 
uzatvorenia NZ v zmysle „Zásad hospodárenia...“ dohodnutá na 1,50 Sk/1m2/rok,  čo 
bolo ročne celkom 531 512,- Sk. 
Citovaná NZ bola dňa 14. 6. 2006 čiastočne zmenená doplnkom č. 1. Podstatou doplnku 
bola zmena výšky nájomného, ktorá sa s platnosťou od 1. 1. 2006 zmenila z  1,50 
Sk/1m2/rok na 2,00 Sk (0,07 €)/1m2/rok , čo je ročne celkom 708 682,- Sk. Toto nájomné 
je platné doposiaľ.  

 
K výške nájomného poznamenávame, že citovanými zásadami bolo cenové rozpätie 

ročného prenájmu pozemkov v extraviláne mesta určené na 0,01 Sk – 3,- Sk/m2, 
v súčasnosti je platné cenové rozpätie 0,0033 – 0,1 €/m2/rok, čiže platná sadzba nájomného 
je pri hornej hranici sadzby, pritom napr. poľnohospodárske pozemky nie sú prenajateľné 
ani za cenu na dolnej hranici uvedenej sadzby. 
 

Dňa 14. 6. 2010 bola mestu doručená žiadosť VSK a. s., Spišská Nová Ves, ktorou 
táto spoločnosť – v súvislosti so zatopením bane pri nedávnych povodniach (5. 6. 2010) 
s následným vyradením ťažobnej činnosti a s tým súvisiaci výpadok tržieb z predaja 
výrobkov - žiada mesto Spišská Nová Ves, ako vlastníka pozemkov, „o zníženie, 
prípadne odpustenie úhrady nájomného“. Výška zníženia žiadosťou nie je bližšie 
špecifikovaná.   

Kópia žiadosti  je súčasťou tohto materiálu. 
 Na základe uvedeného je potrebné rozhodnúť o podstate žiadosti VSK a. s., 
Spišská Nová Ves. 
 
 MsR v rámci svojho rokovania dňa 6. 7. 2010 posúdila opísanú aktuálnu situáciu 
VSK a. s., Spišská Nová Ves, na základe čoho - po zohľadnení možného negatívneho 
dopadu na oblasť zamestnanosti - odporúča MsZ schváliť odklad splatenia 
zostávajúceho tohoročného nájomného (v súčasnosti spoločnosť má svoje záväzky voči 
mestu Sp. N. Ves k 30. 6. 2010 splnené) na rok 2011. 
 
 
 Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti VSK a. s., Spišská Nová Ves, o zníženie alebo odpustenie 
nájomného za r. 2010, 
2.  schvaľuje  
odklad splatenia nájomného, dohodnutého nájomnou zmluvou č. 150/2004 zo dňa 
13. 7. 2004 a dodatkom č. 1 zo 14. 6. 2006, za 2. polrok 2010 na rok 2011, 
3. ukladá 

 zmluvne zabezpečiť úhradu nájomného za 2. polrok 2010 podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 09. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
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7. SKILAB, s. r. o., Radlinského 1A, 052 01 Sp. Nová Ves 
Spoločnosť SKILAB, s. r. o., Sp. Nová Ves, listom zo dňa 25. 6. 2010 požiadala 

o predĺženie platnosti súhlasného stanoviska mesta Spišská Nová Ves na dočasné vyňatie 
prenajatých lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, ktoré sú určené na výstavbu 
športovo rekreačného areálu v Novoveskej Hute. 

Obsah žiadosti a zdôvodnenie jej predloženia je zrejmý z priloženej kópie listu. 
 

 
 

 Žiadosť sa týka pôvodných parciel KN-C: 9884, 9842, 9844, 9847/1, 9865, 9872, 
9873/2,9916, 9840, 9843, 9846, 9860/1, 9870, 9873/1, 9874/1 a 9920/1, pričom ich celková 
výmera je 41,5506 hektára. 
 Rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z LPF je platné vždy 2 roky.   
 

MsR odporúča žiadosti spoločnosti  SKILAB, s. r. o., Sp. Nová Ves, vyhovieť. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupieľstvo: 

1. schvaľuje 
predĺženie platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí  lesných pozemkov KN-C: 9884, 
9842, 9844, 9847/1, 9865, 9872, 9873/2,9916, 9840, 9843, 9846, 9860/1, 9870, 
9873/1, 9874/1 a 9920/1 z LPF o 2 roky pre SKILAB, s. r. o., Radlinského 1A, 052 01 
Sp. Nová Ves, 
 



MsZ, 15. 07. 2010                                                                   K bodu rokovania: 11. 

15 

2. ukladá 
vydať žiadateľovi písomné stanovisko podľa tohto uznesenia 
T: 15. 07. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * *  
 
 
8. IMBIZ, s. r. o., Mlynská č. 39, Spišská Nová Ves 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 413 z 25. 9. 2008 schválilo 
prenájom časti svojich pozemkov pre IMBIZ, s. r. o., Mlynská č. 39, Spišská Nová Ves, ktoré 
majú (mali) slúžiť na výstavbu prístupovej komunikácie do areálu IMBIZ, s. r. o. Sp. N. 
Ves (OC MADARAS). Toto uznesenie bolo schválené s tým, že IMBIZ, s. r. o., SNV, zriadi 
na svoju komunikáciu v prospech  mesta Spišská Nová Ves vecné bremeno spočívajúce 
v práve neobmedzeného užívania komunikácie mestom Spišská Nová Ves. Pre daný účel 
bola 10. 10. 2010 uzavretá príslušná nájomná zmluva (č. 479/2008) 
 

 
  

Uvedená komunikácia bola skolaudovaná, verejnosťou je užívaná, avšak doposiaľ 
ostala nedoriešená problematika zriadenia vecného bremena, a to preto, že vecné 
bremeno je možno na nehnuteľnosť zriadiť a zapísať len v prípade, ak stavba, na ktorú mať 
byť vecné zriadené, je zapísaná na liste vlastníctva (vecné bremeno sa zapisuje do listu 
vlastníctva). Inžinierske siete, a teda aj komunikácie sa do listov vlastníctva zapisujú len tzv. 
poznámkou k pozemku, na ktorom sú vybudované, t. z. že na komunikáciu (ako stavbu) sa 
nezakladá samostatný list vlastníctva, preto niet kam prípadné vecné bremeno zapísať. 
 Vzhľadom na to, že. 

- v zmysle citovaného uznesenia MsZ vecné bremeno nie je možné zriadiť, 
- a teda predmetnú časť uznesenia MsZ nie je možné zrealizovať (splniť), 
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- vlastník komunikácie má zásadný záujem na tom, aby komunikácia bola 
verejne využívaná pre účely, na ktoré bola vybudovaná (a nie na iné 
účely), 

navrhujeme, aby časť uznesenia MsZ č. 413 z 25. 9. 2010, ktorou bolo určené 
opísané vecné bremeno zriadiť, bola pre svoju neúčinnosť zrušená. 
 
 MsR odporúča uvedený návrh schváliť. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje 
zrušenie časti uznesenia MsZ č. 413 z 25. 9. 2010 určujúcej zriadenie vecného 
bremena na prístupovú komunikáciu do areálu IMBIZ, s. r. o., Sp. N. Ves, 
vybudovanú na pozemkoch mesta Sp. Nová Ves,  v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
2. ukladá 
zmluvne upraviť príslušnú časť nájomnej zmluvy č. 479/2008 z 10. 10. 2008 podľa 
tohto uznesenia. 

 T: 30. 09. 2010    Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
* * * * * 

 
9. IBV – Červený jarok – zriadenie vecného bremena pre Východoslovenskú 
distribu čnú, a. s., Košice 
 Súčasťou realizácie projektu „Spišská Nová Ves, IBV – Červený jarok“ je aj 
stavba „Spišská Nová Ves – IBV Červený jarok – zásobovanie elektrickou energiou“. 
Ide o vybudovanie elektrických rozvodov pre objekty IBV realizované podľa spomenutého 
projektu. Elektrické rozvody tvoria súčasť inžinierskych sietí, ktoré budú vybudované na 
parcelách KN-C 10040/1 a KN-C 10141. Tieto parcely mesto Spišská Nová Ves kúpilo 
práve pre potreby realizácie inžinierskych sietí pre spomenutú IBV.  

Vzhľadom na to, že sa pristupuje k realizácii stavebného objektu SO 01 – 
Silnoprúdové elektrické rozvody, Východoslovenská distribu čná , a. s. Košice, požaduje, 
aby v jej prospech bolo na pozemkoch zriadené vecné bremeno, ktoré jej umožní počas 
životnosti el. rozvodov zabezpečovať ich neobmedzované opravy, údržbu, výmeny 
a podobne, čo je obvyklá prax. 
 Vzhľadom na to, že elektrické vedenia tvoria súčasť inžinierskych sietí, pre ktoré 
bolí pozemky kúpené, a teda výstavbou sietí nedôjde k ich znehodnoteniu, resp. 
k zníženiu ich hodnoty, je možné vecné bremeno zriadiť bezodplatne.   
 Vzhľadom na rozsiahlosť (veľkosť) projektovej dokumentácie vypracovanej na 
realizáciu spomenutej stavby, k tomuto materiálu nepripájame príslušnú grafickú 
prílohu , avšak tá je k dispozícii na nahliadnutie na odd. správy majetku alebo na odd. ÚP 
a stavebného poriadku MsÚ SNV. 
 
 MsR odporúča návrh bezodplatného zriadenia vecného bremena schváliť. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o návrhu na zriadenie vecného bremena , 
2. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech Východoslovenskej 
distribu čnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, na časti parciel KN-
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C 10040/1 a KN-C 10141 zapísaných v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, pre účely výstavby, 
prevádzky a údržby elektrického vedenia s príslušenstvom pre IBV Červený jarok, 
3.  ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na zriadenie vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 10. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
 
10. Ing. Karol Mitrík, Vajanského 37, Spišská Nová Ves 
 Ing. Karol Mitrík s manželkou pripravujú stavbu – celkovú rekonštrukciu podkrovia a 
strechy na rodinnom dome Vajanského č. 37 v Sp. Novej Vsi, ktorý je ich vlastníctvom. 
Celková rekonštrukcia strechy a podkrovnej časti domu je podmienená odstránením 
jestvujúcich dvoch strešných nosičov NN-vedenia z domu. Z uvedeného dôvodu 
súčasťou rekonštrukcie časti RD bude aj stavba „Sp. Nová Ves, ul. Vajanského – 
prekládka NN vedenia“.  

Po posúdení jestvujúcich priestorových možností projektant tejto stavby 
navrhuje elektrické vedenie premiestniť na 2 nové podperné body (stĺpy), ktoré by mali 
byť umiestnené do trávnatej plochy parcely KN-C 1743 (zast. plocha) tvoriacej miestnu 
komunikáciu Krížovej ulice.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Krížová 
ulica 

Vajanského ul. 

RD 
žiadateľa 

Plánované 
umiestnenie 

stlpov 
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Na základe uvedeného investor žiada o súhlas: 
- na umiestnenie 2 podperných bodov (stĺpov) NN el. vedenia na parcelu 

KN-C 1743 zapísanej v LV 1, k. ú. Sp. N. Ves podľa predloženej PD, 
- so zriadením príslušného vecného bremena v prospech Východoslovenskej 

distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361. 
 

Pokiaľ ide o zriadenie vecného bremena, to je možné zriadiť bezplatne alebo za 
úhradu. Vzhľadom na to, že možno reálne predpokladať, že predmetný pozemok bude 
i naďalej slúžiť na umiestnenie inžinierskych sietí, a teda umiestnením dvoch 
podperných bodov NN vedenia nedôjde k jeho znehodnoteniu alebo k zníženiu jeho 
hodnoty, vecné bremeno v tomto prípade možno zriadiť bezodplatne.  
 

MsR odporúča návrh bezodplatného zriadenia vecného bremena schváliť. 
 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 
1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Ing. Karola Mitríka, 
2. schvaľuje: 
a. umiestnenie 2 podperných bodov NN el. vedenia na parcelu KN-C 1743 
zapísanej v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, podľa PD stavby „Sp. Nová Ves, ul. 
Vajanského – prekládka NN vedenia“, 
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b. zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, 
na časť parcely KN-C 1743 zapísanej v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, na ktorej bude 
umiestnená časť stavby „SO 01 NN vedenie“ realizovanej podľa PD „Sp. Nová Ves, 
ul. Vajanského – prekládka NN vedenia“, 

  
3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na zriadenie vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 10. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
  
 
 
11. Prekládka NN vedenia na Ul. Fr. Kráľa – zriadenie vecného bremena 
 Mesto Spišská Nová Ves pripravuje rozšírenie parkovacích miest na Ulici Fr. 
Krá ľa. Aby mohol byť zámer zrealizovaný, je potrebné vyriešiť nové uloženie NN 
vedenia v rámci pozemku mesta – parc. KN-C 2680/29 v k. ú. Spišská Nová Ves, 
zapísanej v LV-1. 

Podmienkou realizácie je zriadenie vecného bremena v  prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, pre 
účely výstavby, prevádzky a údržby elektrického vedenia s príslušenstvom. Predmetná časť 
pozemku slúži a aj naďalej bude slúžiť pre verejné účely a novým umiestnením NN 
vedenia nedôjde k znehodnoteniu alebo k zníženiu hodnoty pozemku, vecné bremeno 
v tomto prípade možno zriadiť bezodplatne.  
 
 Tento návrh na zriadenie vecného bremena nebol predmetom rokovania MsR. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
 
1. berie na vedomie  
návrh na zriadenie vecného bremena , 
 
2. ne - schvaľuje 
zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech Východoslovenskej 
distribu čnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, na časť parcely KN-
C 2680/29 zapísanej v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, pre účely realizácie stavby mesta Sp. 
Nová Ves „Rozšírenie parkovacích miest na ulici Fraňa Kráľa – prekládka NN 
vedenia“, 
 
3.  ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na zriadenie vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 10. 2011     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
 
12. Prekládka NN sietí na Baníckom námestí v Sp. N. Vsi – zriadenie vecného bremena 
 Mesto Spišská Nová Ves pristupuje k realizácii stavby „ROCHUS – renesancia, 
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na Spiši“, ktorej súčasťou je stavebný 
objekt „SO 6.1 Preložka sietí“. Ide o nové uloženia VN a NN vedení v rámci pozemkov 
mesta v k. ú. Spišská Nová Ves zapísaných v LV-1. 
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Podmienkou realizácie je zriadenie vecného bremena v  prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, pre 
účely výstavby, prevádzky a údržby elektrických vedení s príslušenstvom. Predmetná časť 
pozemkov slúži a aj naďalej bude slúžiť pre verejné účely a novým umiestnením NN 
vedenia nedôjde k znehodnoteniu alebo k zníženiu hodnoty pozemku, vecné bremeno 
v tomto prípade možno zriadiť bezodplatne.  
 
 Tento návrh na zriadenie vecného bremena nebol predmetom rokovania MsR. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
návrh na zriadenie vecného bremena , 
2. ne - schvaľuje 
zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech Východoslovenskej 
distribu čnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, na časť pozemkov 
mesta zapísaných v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, určených na realizáciu stavby mesta Sp. 
Nová Ves „ROCHUS – renesancia, oživenie historických udalostí a baníckych tradícií 
na Spiši“, 
3.  ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na zriadenie vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 10. 2011     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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* * * * * 
 
13. DOM SLUŽIEB - predĺženie platnosti uznesenia 
 MsZ uznesením č. 650 zo  dňa 25. 2. 2010 schválilo – okrem iného – vyhlásenie novej 
verejnej súťaže na využitie objektu Domu služieb s termínom plnenia do 30. 6. 2010. Toto 
uznesenie doposiaľ nebolo splnené jednak z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sa dá predpokladať výstavba časti nového objektu alebo súvisiacich 
stavieb a jednak kvôli všeobecnej ekonomickej situácii, ktorá by mala, resp. bude mať 
negatívny vplyv na výšku možnej kúpnej ceny za predmetný objekt. Okrem toho, mesto 
v tomto období malo v ponuke na predaj dva objekty, z ktorých jeden nebol odpredaný pre 
nezáujem , ďalšou skutočnosťou na zváženie je i fakt, že finančný príjem za predmetný predaj 
Domu služieb bude aktuálny až v čase, keď vybratý investor pristúpi k realizácii investičného 
zámeru, čo je možné odhadovať na r. 2011-2012. 
 Z uvedených dôvodov je potrebné zvážiť ďalší postup v uvedenej problematike, na 
základe čoho odporúčame – aj s ohľadom na blížiace sa komunálne voľby - buď predĺžiť 
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platnosť uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010 alebo zrušiť (dočasne) povinnosť vyhlásiť novú 
verejnú súťaž na využitie Domu služieb. 
 
 Návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie  
informáciu o stave plnenia uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010, 
2. ne-schvaľuje 
predĺženie platnosti uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010 do 31. 12. 2011 ??? 
 
ALEBO : ruší ods. 3. uznesenia č. 650 z 25. 2. 2010. 

* * * * * 
 
 
SNV, 7. 7. 2010 
 
Vypracovali: V. Číková, Ing. M. Kellner 
 
 

        


