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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  04. 04. 2012 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 12. 04. 2012 
 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ľ. Andráš, V. Číková, Ing. M. Kellner   
   
 
  
Prerokované: - - -  
 
 
Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda na rozhodnutie MsZ 
 
  
Prizvaný: - - - - 
 
 
  
Podpisy:  
   

  
 
 
                                          
Návrhy  uznesení 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ   
 
1. Ing. Ľubor Rapáč a manž., Hollého 18, Sp. Nová Ves 

Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – rodinného domu na parcele č. KN-C 1217, k. ú. 
Spišská Nová Ves a žiada o odkúpenie pozemku – KN 9239/26 o výmere 33 m2  (orná pôda), 
podľa GP č. 4/2008 zo dňa 16. 1. 2008 pre účely výstavby garážového boxu. Ide o  pozemok 
priľahlý k parcele zastavanej domom. 

MsZ uvedenú žiadosť opakovane prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 
2011(dokument je v elektronickej forme prístupný na webovom sídle mesta – 
www.spisskanovaves.eu → Samospráva → Mestské zastupiteľstvo → Predkladané materiály), 
pričom uznesením č. 139/2011 schválilo zámer predaja pozemku KN-C 9239/26 (orná pôda) o 
výmere 33 m2 podľa GP č. 4/2008 vypracovaného dňa 16. 1. 2008, predajom podľa § 9a ods. 1 
písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení. s podmienkou prekládky inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v predmetnom pozemku a vybudovania súbežného rovnako širokého a dlhého 
chodníka ako je jestvujúci chodník spájajúci Hollého ulicu s Kuzmányho ulicou budúcim 
stavebníkom garáže a zároveň budúcim nadobúdateľom vlastníctva pozemku, na jeho náklady,  

V zmysle tohto uznesenia bol zámer predaja zákonom predpísaným spôsobom zverejnený 
(31. 1. 2011), na základe čoho sa o kúpu pozemku svojou cenovou ponukou (s prijatím vyššie 
uvedených podmienok) prihlásil iba Ing. Ľubor Rapáč a manž., Hollého 18, Spišská Nová 
Ves. Pri určenej minimálnej cene 1 827,54 €  záujemca ponúkol sumu 1 830,00 €, čím boli 
splnené všetky podmienky na to, aby MsZ mohlo o predaji vyššie uvedenej parcely v 
prospech Ing. Ľubora Rapáča a manž., Hollého 18, Spišská Nová Ves, rozhodnúť. 
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K danej problematike uvádzame, že 24. 11. 2011 bola mestu Spišská Nová Ves 
doručená „Petícia obyvateľov mestskej časti Telep“ (obsahuje 100 podpisov 
tamojších obyvateľov), ktorou žiadajú zrušiť uznesenie o predaji predmetného 
pozemku (vysvetl.: pôvodného uznesenia) a zachovanie existujúceho chodníka 
a zelene. 
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Stanovisko oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ 
Sp. N. Vsi k obsahu ods. 2. uvedenej petície je nasledovné: 

1. „ V minulosti sme sa vyjadrovali k zámeru nesúhlasne. 
2. Zámer nie je v súlade s platným územným plánom a tým aj  s VZN. 
3. Záujmové územie nie je určené na výstavbu. 
4. Naše stanovisko ostáva nezmenené t. j. nesúhlasné. 

Ing. arch. Teodor Štubňa“ 
* * * 

 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj  pozemku par. č. KN-C 
9239/26 (orná pôda) o výmere 33 m2 podľa GP č. 4/2008 vypracovaného dňa 16. 1. 2008, 
realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku par. č. KN-C 9239/26 (orná pôda) o výmere 33 m2, k. ú. Spišská Nová 
Ves, podľa GP č. 4/2008 vypracovaného dňa 16. 1. 2008, Ing. Ľuborovi Rapáčovi 
s manž., Hollého 18, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 830,00 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod 
vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia a podmienok mestom Spišská Nová Ves 
vyhlásených v rámci zverejnenia zámeru predaja predmetného pozemku zo dňa 31. 
1. 2012. 
T: 30. 6. 2012                            Z: prednosta úradu 

* * * 
 

 
2.  Eva Kopperová, Štúrovo nábrežie 19/11, Spišská Nová Ves,  
     a Zajac Marián a manž., Kvetná 6, Novoveská Huta 

Žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľností, ktoré sú priľahlé pozemku KN-C 8754/1 (orná 
pôda) o výmere 170 m2 (podľa GP č. 37/2011), k. ú. Spišská Nová Ves, a obaja požiadali o jeho 
odkúpenie. 

MsZ uvedenú žiadosť prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011, pričom 
uznesením č. 151/2011 schválilo zámer predaja pozemku KN-C 8754/1 (orná pôda) o výmere 
170 m2 podľa GP č. 37/2011 vypracovaného dňa 17. 9. 2011 Ing. Ivetou Nagyovou, E. M. 
Šoltésovej 19/16, Spišská Nová Ves, predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku 
obcí v platnom znení.  

V zmysle tohto uznesenia bol zámer predaja zákonom predpísaným spôsobom zverejnený 
(31. 1. 2011), na základe čoho sa o kúpu pozemku svojou cenovou ponukou prihlásila iba Eva 
Kopperová, Štúrovo nábrežie 19/11, Spišská Nová Ves. Pri ur čenej minimálnej cene 
2 756,78 €  záujemkyňa ponúkla sumu 2 760 €, čím boli splnené všetky podmienky na to, 
aby MsZ mohlo schváliť' predaj vyššie uvedenej parcely v prospech Evy Kopperovej, 
Štúrovo nábrežie 19/11, Spišská Nová Ves. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj  pozemku par. č. KN-C 
8754/1 (orná pôda) o výmere 170 m2 podľa GP č. 37/2011 vypracovaného dňa 17. 9. 2011 
Ing. Ivetou Nagyovou, E. M. Šoltésovej 19/16, Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová 
Ves, realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku par. č. KN-C 8754/1 (orná pôda) o výmere 170 m2 podľa GP č. 
37/2011 vypracovaného dňa 17. 9. 2011 Ing. Ivetou Nagyovou, E. M. Šoltésovej 19/16, 
Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, Eve Kopperovej, Štúrovo nábrežie 19/11, 
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 2 760,00 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemku podľa tohto 
uznesenia. 
T:  15. 12. 2012                           Z: prednosta úradu 
 

 

 
 

Predmetná 
parcela 

Rodinný dom 
E. Kopperovej 
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* * * * * 

 
 

3. Daniel Školník, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová Ves  
Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu  postaveného na par. č. KN-C 1184/2, s. č. 38, k. 

ú. Mlynky  a žiada o odkúpenie pozemku – KN-C 1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 (pôv. par. č. 
E-KN 96784) zapísaného v LV-1122Ide o  pozemok priľahlý k parcele zastavanej domom. 

MsZ uvedenú žiadosť prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011, pričom 
uznesením č. 150/2011 schválilo zámer predaja pozemku KN-C 8754/1 (orná pôda) o 
výmere 170 m2 podľa GP č. 37/2011 vypracovaného dňa 17. 9. 2011 Ing. Ivetou Nagyovou, E. 
M. Šoltésovej 19/16, Spišská Nová Ves, predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku 
obcí v platnom znení.  

V zmysle tohto uznesenia bol zámer predaja zákonom predpísaným spôsobom 
zverejnený (31. 1. 2011), na základe čoho sa o kúpu pozemku svojou cenovou ponukou 
prihlásil iba Daniel Školník, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová Ves.  

Pri určenej minimálnej cene 1 027,34 €  záujemca ponúkol sumu 1030,00 €, čím boli 
splnené všetky podmienky na to, aby MsZ mohlo schváliť' predaj vyššie uvedenej parcely v 
prospech Daniela Školníka, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová Ves. 

 

Žiadaný pozemok 
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Holubnica 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj  pozemku par. č. KN-C 
1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 v k. ú. Mlynky, realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c 
zákona o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Mlynky  par. KN-C 1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 
zapísaného v LV-1122, Danielovi Školníkovi, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová 
Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 030,00 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemku podľa tohto 
uznesenia. 
T: 15. 12. 2012                            Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

4. REALIT s. r. o., Sadová č. 14A, 052 01 Spišská Nová Ves 
Uvedená spoločnosť je vlastníkom  nebytového objektu s. č. 2116 vybudovaného na 

parcele KN-C 2690 (bývalá „Topoľčianka“) . Vlastník pripravuje rekonštrukciu tejto 
budovy (nové bytové jednotky) s tým,  že zámerom investora je záujem vybudovať aj 
osobitnú parkovaciu (odstavnú) plochu. Parkovisko by sa malo nachádzať bezprostredne za 
jestvujúcim dvorom budovy. Na základe uvedeného sa spoločnosť obrátila na mesto Spišská 
Nová Ves so žiadosťou o odkúpenie parcely KN-C 2680/31 (zast. plocha) o výmere 218 m2 

podľa GP č. 136/2011 vypracovaného dňa 21. 11. 2011  Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 
2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves. 

MsZ uvedenú žiadosť prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011, pričom 
uznesením č. 152/2011 schválilo zámer predaja pozemku KN-C 2680/31 (zast. pl.) o výmere 
218 m2 podľa GP č. 136/2011, predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v 
platnom znení.  

V zmysle tohto uznesenia bol zámer predaja zákonom predpísaným spôsobom 
zverejnený (31. 1. 2011), na základe čoho sa o kúpu pozemku svojou cenovou ponukou 
prihlásila iba spoločnosť REALIT s. r. o., Sadová č. 14A, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Pri určenej minimálnej cene 11 018,88€  záujemca ponúkol sumu 11 100,00 €, čím boli 
splnené všetky podmienky na to, aby MsZ mohlo schváliť' predaj  vyššie uvedenej parcely v 
prospech REALIT s. r. o., Sadová č. 14A, 052 01 Spišská Nová Ves. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj  pozemku par. č. KN-C 
2680/31 (zast. plocha) o výmere 218 m2 podľa GP č. 136/2011 vypracovaného dňa 21. 
11. 2011  Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, 
realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - KN-C 2680/31 (zast. plocha) o výmere 218 
m2 podľa GP č. 136/2011 vypracovaného dňa 21. 11. 2011  Ing. Pavlom Kostelníkom, J. 
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Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, spoločnosti REALIT s. r. o., Sadová č. 14A, 
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 11 100,00 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy na prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  
T: 15. 12. 2012                            Z: prednosta úradu 

 

 

 

Predmetný 
pozemok 

„ Topoľčianka“  

Mestský pozemok 
KN-C 2680/29 
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časť pozemku 

Základná škola sv. 
Cyrila a Metoda 

Ul. J. Hanulu 

Mlynská ulica 

Uranpres 
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* * * * * 

 
5. Immo-Log-SK Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, 031 01 Bratislava 

Immo-Log-SK Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, 031 01 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, Svit, požiadala Mesto Spišská Nová Ves, 
ako vlastníka nehnuteľností (pozemkov) o súhlas s umiestnením časti cyklistického chodníka, 
ktorý je plánovaný na realizáciu ako  vynútená investícia v rámci stavby: „Rozšírenie OC 
KAUFLAND Spišská Nová Ves“, na časti pozemkov par. č. KN-C 10132 a  KN-C 10172/1, 
zapísané v LV 1 , k. ú. Spišská Nová Ves. 
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Zvyšná časť cyklistického chodníka bude vybudovaná na pozemkoch investora  a po jeho 
dokončení bude daný do užívania Mestu Spišská Nová Ves. 

Vzhľadom na to, že pôjde o komunikáciu určenú na verejné užívanie a bude realizovaná 
na náklady investora spomenutej stavby, odporúčame vzťah k predmetným pozemkom riešiť 
výpožičkou.  

 
MsZ tento návrh prerokovalo na svojom rokovaní konanom 22. 2. 2012, v rámci 

ktorého svojim uznesením č. 172/2012 schválilo zámer výpožičky časti citovaných parciel. 
MsÚ na základe uvedeného uznesenia a v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení 

uvedený zámer zverejnilo na úradnej tabuli mesta a na svojej internetovej stránke, a to 13. 
3. 2012 (zákon ukladá za povinnosť zámer výpožičky zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním v MsZ), čím splnilo legislatívou predpísanú povinnosť. K zverejnenému 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky alebo námietky, na základe čoho môže MsZ 
prija ť konečné stanovisko (výpožička sa posudzuje z hľadiska osobitného zreteľa, preto 
MsZ o výpožičke rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, teda hlasmi 
najmenej 12 poslancov). 
  

 

 
 

Nehnuteľnosti Mesta SNV 
KN-C 10132 

KN-C 10172/1  

Predmetné časti pozemkov   

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

KAUFLAND 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

 1. súhlasí  
s umiestnením časti cyklistického chodníka plánovaného na realizáciu v rámci stavby 
„Rozšírenie OC KAUFLAND Spišská Nová Ves“ na časť pozemkov par. č. KN-C 
10132 a par. č KN-C 10172/1 v rozsahu vyznačenom v priložených grafických 
prílohách tohto materiálu, 
2. vyhlasuje, 
že výstavbu verejného cyklistického chodníka pre verejnosť v oblasti pri OC Kaufland 
bez nároku na prostriedky z rozpočtu mesta považuje za skutočnosť hodnú 
osobitného zreteľa, na základe čoho 
3. schvaľuje  
výpožičku časti pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – časť  par. č. KN-C 10132 a časť 
KN-C 10172/1 (obidve zapísané v LV-1) - v rozsahu vyznačenom priloženými 
grafickými prílohami, na dobu neurčitú, na výstavbu cyklistického chodníka podľa 
PD „Rozšírenie OC KAUFLAND Spišská Nová Ves“ investora Immo-Log-SK 
Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, 031 01 Bratislava 

 4. ukladá: 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu k predmetným pozemkom podľa tohto uznesenia. 

 T: 15. 12. 2012     Z: prednosta úradu 
 

* * * * * 
 
6. Peter Jevoš s manželkou, Mlynky č. 396, 053 76 Mlynky  
 Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu postaveného na par. č. KN-C 1101/2, s. č. 396 
v k. ú. Mlynky a žiada o odkúpenie pozemku - par. č. KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) 
o výmere 3058 m2 podľa GP č. 12/2012, ktorý vyhotovil dňa 21. 3. 2012 Ing. Marián 
Mackovjak, Za Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves.  

Pozemok sa nachádza už v „extraviláne“ (nezastavanej časti) obce Mlynky (čomu 
zodpovedá aj cena určená znaleckým posudkom) a  nemá žiadnu priamu väzbu na 
nehnuteľnosti žiadateľa, preto pozemok – ak bude vôľa pozemok predať – by sa mal 
predávať obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení. 

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2012 vypracovaným 31. 3. 2012 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 2,9203 €/m2, čo je celkom 8 930,28 
€ (do návrhu uznesenia bude potrebné pripočítať aj náklady spojené s prevodom 
vlastníctva pozemku - t. j. + 50,00 € za vypracovanie znaleckého posudku, + 18,00 € za 
zverejnenie v Korzári,  + 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností). 

Cena neďalekého pozemku (predávaného D. Školníkovi), ale nachádzajúceho sa 
v zastavanej časti obce, je 5,03 €/m2. 

Na základe uvedeného predkladáme návrh znenia súťažných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže na predaj predmetného pozemku, ktorý je uvedený za grafickou časťou 
tohto materiálu (na str. 18 až 20). 
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Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje 
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž na  

podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy 
na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves 

nachádzajúceho sa v k. ú. MLYNKY,  
a to pozemku nach. sa v nezastavanej časti obce Mlynky (ďalej tiež len ako „pozemok“) 

KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) o výmere 3058 m2   

podľa GP č. 12/2012 vyhotoveného dňa 21. 3. 2012 Ing. M. Mackovjakom, Za Hornádom č. 
883/2, Sp. Nová Ves, s týmito podmienkami:  
 
OBSAH NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATE Ľ TRVÁ: 
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na 

odkúpenie pozemku (ďalej iba „zmluva“). 
2. Súťažiaci podá návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku a ponúkne kúpnu cenu, ktorá 

presiahne sumu  15 515,74 €.  
3. Návrh na kúpnu cenu v návrhu kúpnej zmluvy musí byť uvedený v eurách a suma musí byť 

zaokrúhlená na desiatky eur. 
4. Súťažiaci prijíma a splní nasledujúce podmienky: 

Pozemok Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 1145/1 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Kostol 

Obec Mlynky 

Bývalá 
materská škôlka 

Cesta do Havranej doliny  

Stará cesta  
Sp. Nová Ves - Rožňava 
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a. do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa  (Prima banka 
Slovensko, a. s., č. účtu: 3400422003/5600) zábezpeku v sume 1 552,00 €, o čom 
k súťažnému návrhu zmluvy priloží originál potvrdenia, inak návrh nebude do súťaže 
zahrnutý, 

b. zábezpeka bude v prípade víťaza súťaže uložená na citovanom účte až do doby úhrady 
kúpnej ceny pozemku,  

c. u víťaza súťaže bude zábezpeka, vrátane úrokov z uloženej sumy, tvoriť súčasť úhrady 
kúpnej ceny pozemku, 

d. kupujúci v návrhu kúpnej zmluvy vezme na vedomie skutočnosť, že na 
predmetnom pozemku sa nachádza stavba neznámeho vlastníka vybudovaná bez 
súhlasu vlastníka pozemku, a to vodovod vedený k rodinnému domu 
nachádzajúcemu sa na parcele KN-C 1150 a vyhlási, že pozemok s touto stavbou 
(vodovodom) kúpi a vzťah k nej usporiada na základe vlastnej iniciatívy a na 
vlastné náklady, 

e. ak víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej zmluve, 
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť a v prípade odstúpenia 
od zmluvy uplatniť si zmluvnú pokutu formou ponechania si sumy vo výške 
účastníckej zálohy (zábezpeky). Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od 
zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto 
práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zanikne (§ 344, § 349 OZ). 

 
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY : 
5. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

na úradnej tabuli mesta. 
6. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa podáva vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne 

v písomnej („papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, výlučne do podateľne 
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi s adresou Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová 
Ves, a to v zalepenej obálke a s výrazným označením  „SÚŤAŽ – KN-C 1145/1 - 
MLYNKY “. 

7. Doručený návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať úplné identifikačné údaje 
navrhovateľa (pri fyzickej osobe aj rodné meno a rodné číslo) a musí byť navrhovateľom 
vlastnoručne podpísaný (u právnických osôb osobou oprávnenou na uzatváranie zmluvných 
vzťahov na prevody vlastníctva nehnuteľností). 

8.  Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí o 13.00 hod. dňa 25. 05. 2012.  
9. Do súťaže nebude zahrnutý návrh na uzavretie zmluvy, ktorý navrhovateľ predložil po lehote 

určenej  v týchto podmienkach súťaže. 
10. Návrh zmluvy je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto obchodnej verejnej 

súťaže neodvolateľný. 
11.  Zmeny, doplnky alebo opravy v doručenom návrhu na uzavretie zmluvy sú vylúčené. 
12. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže podať iba jeden návrh na uzavretie 

zmluvy, ak podá viac návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené. 
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa 
vykoná prostriedkami a spôsobom ako bola vyhlásená. 
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14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, nárok na 
úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži 
zvíťazí. 

15. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude môcť byť 
nehnuteľnosť (pozemok) ponúknutá na budúce odkúpenie záujemcovi, ktorý bude nasledujúci 
po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

16. Uzatvorenie zmluvy s víťazom súťaže podlieha rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi.  

17. O rozhodnutí Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi budú účastníci verejnej 
obchodnej súťaže informovaní písomnou správou odoslanou najneskôr 30 dní od konania 
mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodnutie formou uznesenia príjme. 

18. V prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo 
viac podmienok určených týmto vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, takýto návrh bude 
pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

* * * 
Informácie k vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži a citovaný znalecký posudok na 

nahliadnutie poskytne v čase prevádzkovej doby vyhlasovateľa Ing. Marián Kellner, oddelenie 
správy majetku, Mestský úrad Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, tel. 053-415 22 43, 
resp. Ľuboš Andráš, tel. 053-415 22 51.  

Pozemok pre obhliadku je voľne prístupný, o obhliadku pozemku je možné požiadať 
prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.  

O návrh základnej osnovy kúpnej zmluvy pre účely vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže v elektronickej forme je možné požiadať prostredníctvom kontaktu: 
marian.kellner@mestosnv.sk, resp. lubomir.andras@mestosnv.sk. 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
* * * 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť Petra Jevoša s manželkou, Mlynky č. 396, 053 76 Mlynky, o odkúpenie pozemku v k. 
ú. Mlynky - par. č. KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) o výmere 3058 m2 podľa GP č. 
12/2012 vyhotoveného dňa 21. 3. 2012 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, Sp. 
Nová Ves, 
2. schvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Mlynky - par. č. KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) o výmere 3058 
m2 podľa GP č. 12/2012 vyhotoveného dňa 21. 3. 2012 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za 
Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s podmienkami podľa 
predloženého návrhu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného 
zákonníka v platnom znení, 
 T: 15. 12. 2012                                          Z: prednosta úradu 

* * * * * 
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7. Drahoslav Trnka, Česká 5/9, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je vlastníkom záhrady na pozemkoch par. č. KN-C 8672/1 a 8672/2, k. ú. Sp. Nová 

Ves, lokalita Novoveská Huta a  žiada o odkúpenie pozemku - par. č. KN-C 8671/1 (zast. pl.) 
o výmere 41 m², k. ú. Spišská Nová Ves. Ide o pozemok, ktorý tvorí časť citovanej záhrady.  

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení by išlo o predaj pozemku podľa § 9a ods. 
1 písm. c – tzv. priamym predajom (predajom na základe cenových ponúk) s vyvolávacou 
cenou určenou znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi spojenými s prevodom 
vlastníctva pozemku. 

Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 7/2012 vypracovaným 10. 3. 2012 Ing. 
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 701,00 € (v návrhu uznesenia sú k tejto 
sume pripočítané aj náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku - vypracovanie znaleckého 
posudku, zverejnenie zámeru v regionálnej tlači, návrh na vklad do katastra nehnuteľností). 
 

 
 

Žiadaný 
pozemok 
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Horská ulica 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Nehnuteľnosť mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 8671/1 

Horská ulica 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Nehnuteľnosť mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 8671/1 
 

Tichá ulica 

Tichá ulica 

Záhradná ulica Holubnica 
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Návrh na uznesenie: 
1. Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Drahoslava Trnku, Česká 5/9, Sp. Nová Ves,  o odkúpenie pozemku par. č. 
KN-C 8671/1 (zast. pl.) o výmere 41 m², k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 
zámer predaja pozemku par. č. KN-C 8671/1 (zast. pl.) o výmere 41 m², k. ú. 
Spišská Nová Ves  podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, 
t. j. priamym predajom s  cenou najmenej 816,88 €  

3. ukladá 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2. tohto uznesenia v súlade 
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové 
ponuky  predložiť na rokovanie MsZ. 

T: 30. 6. 2012         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
8. Ing. Pavol Riš (a spol.), Topoľová 13/3, Sp. Nová Ves  

Ing. Pavol Riš, Topoľová 13/3, Sp. Nová Ves, v zastúpení záujemcov o výstavbu 
garážových boxov na Tarči, požiadal Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku - časť 
par. č. KN-C 4243 (zast. pl.) o celkovej výmere cca 144 m2. Na tomto pozemku je záujem 
realizovať výstavbu 6-tich garážových boxov. 

 
 

 
 

Predmetné 
pozemky 
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Parcela KN-C 4243 

Predmetné pozemky 

Sídl. Tarča 

Požiarna zbrojnica 

Domov dôchodcov 
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Predmetné pozemky sa využívajú ako odstavná plocha pre motorové vozidlá. 
Plánovaná výstavba neovplyvní, resp. neobmedzí prevádzku  na  priľahlej obslužnej komunikácii.  
 Pre realizáciu stavby bude potrebná prekládka inžinierskych sietí t. č. slúžiacich 24 
existujúcim boxom (s predpokladaným nákladom cca 6000 €), a úprava nájazdu k existujúcim  
garážam s predpokladaným nákladom cca 3000 €. Žiadatelia, zároveň ako investori stavieb sú 
ochotní  znášať horeuvedené náklady.  
 Jednotlivé pozemky znázornené priloženou grafickou prílohou na predchádzajúcej strane 
majú podľa štúdie stavby výmery: garáže č. 1 až č. 4 po 26,10 m2, zostávajúce dve po 19,80 m2.  
 Cena 1 m2 pozemku predmetnej parcely  (KN-C 4243) určená znaleckým posudkom č. 
5/2012 vypracovaným 20. 2. 2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
32,30 € (v návrhu uznesenia sú k vypočítanej cene pripočítané aj náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku a zverejnenie zámeru predaja v regionálnom periodiku). V prípade 
predaja pozemkov na individuálnu výstavbu garážových boxov bola stanovovaná vo výške 
2-násobku hodnoty pozemku určeného znaleckým posudkom, čo v tomto prípade je  64,60 
€/m2 (celková cena pozemkov pre garáže č. 1 až č. 4 je 1686,06 €, v zostávajúcich dvoch 
prípadoch je 1279, 08 €). 
 

Oddelenie územného plánu  z územnoplán. hľadiska súhlasí s realizáciou stavby.  
  

MsV č. 2 (Tarča) k predmetnej žiadosti a zámeru vyjadril kladné stanovisko. 
 
V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení pozemky je možné odpredať 

obchodnou verejnou súťažou alebo priamym predajom (v tomto prípade budú z prevodu 
vlastníctva pozemkov vylúčené osoby určené zákonom o majetku obcí). 

Kvôli jednoduchším podmienkam účasti a vyhodnotenia súťaže na prevod vlastníctva 
pozemkov navrhujeme pozemky predať formou tzv. priameho predaja, t. j. len na základe 
cenových ponúk s tým, že: 

- nadobúdateľom vlastníctva pozemkov budú môcť byť len fyzické osoby, a to tie, ktoré 
vo vzťahu k mestu nemajú žiadne záväzky, 

- z predaja budú vylúčené osoby s trvalým pobytom v rodinnom dome, 
- nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude môcť byť len jeden záujemca z osôb 

evidovaných na trvalý pobyt na jeden byt, 
- predaj pozemkov bude zabezpečený uzavretím zmlúv o uzavretí budúcich kúpnych 

zmlúv, 
- budúci nadobúdatelia pozemkov a zároveň stavebníci na vlastné náklady zrealizujú 

výstavbou garáží vyvolané investície. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

 
1. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Pavola Riša (so spoločníkmi), Topoľová 13/3, Sp. Nová Ves, o prevod 
vlastníctva časti parcely KN-C 4243 (zast. pl.) na výstavbu 6-tich garážových 
boxov v k. ú. Spišská Nová Ves, 
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2. schvaľuje  
zámer predaja časti parcely KN-C 4243 (zast. pl.) v k. ú. Spišská Nová Ves, 
zapísanej v LV-1, na výstavbu 6-tich garážových boxov podľa § 9a ods. 1 písm. c 
zákona o majetku obcí v platnom znení, t. j. priamym predajom s cenou najmenej 
67,66 €/m2,  

3. ukladá 
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2. tohto uznesenia v súlade 
so zákonom  o majetku obcí v platnom znení a následne vyhodnotenie ponukového 
konania predložiť na rokovanie MsZ. 

T: 30. 6. 2012       Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
9. RUPKKI, s. r. o., Iliašovská č. 33, Smižany 
       Uvedená spoločnosť pripravuje výstavbu vysokovýkonného  telekomunikačného 
vykrývača pre obec Hnilec. Ide o drobnú stavbu - stožiar  pre vysielanie internetového 
signálu s plánovanou výškou 4,5 m, ktorého základňa bude mať rozmery 1,2 m x 1,2 m. 
Celková plocha potrebná na realizáciu stavby sú 9 m2. Predmetná stavba bude umiestnená  na 
par. č. KN-C 9831/2  (lesný pozemok), t. č. bez lesného porastu v k. ú. Sp. Nová Ves. 
Využiteľnosť stavby je plánovaná na 20 rokov. 
 

 
 

Plánované miesto 
umiestnenia stožiara 
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Na základe uvedeného spoločnosť RUPKKI, s. r. o., Smižany, žiada mesto Sp. Nová Ves o 
nájom parcely KN-C 9821/2 (lesný pozemok) podľa GP č. 14/2012 zo dňa 22.3.2012, 
o výmere 9 m2

, ktorý je zapísaný na LV č. 1, na dobu 20 rokov pre účely výstavby 
telekomunikačného stožiara. Nájomné za obdobný nájom mesto SNV uplatňovalo vo výške 
16,60 €/m2/rok.  

Spoločnosť Lesy mesta Sp. Nová Ves s.r.o. ako užívateľ pozemku súhlasí  
s umiestnením a výstavbou predmetnej stavby. 
 Vzhľadom na to, že ide o nájom pozemku plánovaného na stavebné využitie a nájom je 
žiadaný na 20 rokov, v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta je žiaduce 
uznesenie MsZ.  
 

Kvôli časovému hľadisku, ktoré je dôležité pre záujemcu o pozemok, navrhujeme 
nájom pozemku riešiť obchodnou verejnou súťažou. 
 
 

 
 
 
 

Pozemok Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 9831/1 

Hnilčík 

Hnilčík 
Opustený 

kameňolom Zimná dolina 

Pamätník  
tragickej leteckej udalosti  

Cesta  
Spišská Nová Ves - Rožňava 

Žiadaný pozemok 
KN-C 9831/2 

Bývalý 
hostinec Javor 



28 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti spoločnosti RUPKKI, s. r. o., Smižany, o prenájom lesného pozemku na 
umiestnenie stavby telekomunikačného stožiara, 
2. schvaľuje: 
a. dočasné vyňatie pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o výmere 
9 m2 podľa GP č. 14/2012 zo dňa 22.3.2012, z LPF, 
b. využitie pozemku KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o výmere 9 m2 podľa GP č. 14/2012 zo dňa 
22.3.2012 na stavebné účely, 
c. nájom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o výmere 9 m2 
podľa GP č. 14/2012 zo dňa 22.3.2012, obchodnou verejnou súťažou s cenou nájmu najmenej  
16,60 €/m2/rok záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného 
zákonníka v platnom znení, 
 T: 30. 06. 2012                                          Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
10. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava 

V súvislosti so stavbou „Spišská Nová Ves, NN prípojka pre IBV pri NDH Nábytku – ul. 
Drevárska“ , ktorej investormi sú:   

ndh Nábytok, Drevárska 4, SNV,  
Dušan Hanes, Jilemnického 19, SNV,  
František Kažmír s manž., Kollárova 8, SNV,  

citovaná spoločnosť žiada o budúce zriadenie vecného bremena na uloženie, prevádzku a 
údržbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemku Mesta Spišská 
Nová Ves v lokalite Brusník (pri priemyselnom parku). Ide o elektrickú prípojku pre 
novobudované  rodinné domy. 

Umiestnenie el. vedenia sa týka nehnuteľnosti (pozemku) - par. č. KN-C 3275/24 o výmere 
543 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný v LV č. 1, vedený Správou katastra Spišská 
Nová Ves pre katastrálne územie Sp. Nová Ves. 

Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou dĺžkou podzemného 

elektrického vedenia na slúžiacom pozemku a šírkou jeho ochranného pásma zasahujúceho na 
slúžiaci pozemok. 

Zriadenie vecného bremena môže byť zriadené za úplatu alebo bezplatne. Vzhľadom na 
charakter pozemku, ktorý je určený na výstavbu inžinierskych sietí, umiestnením podzemného 
elektrického vedenia nedôjde k zníženiu jeho hodnoty, preto je možné akceptovať bezodplatné 
zriadenie žiadaného vecného bremena.  

Náklady na zriadenie vecného bremena bude znášať budúca oprávnená strana. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. schvaľuje 
bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) par. č. KN-C 
3275/24 o výmere 543 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná v LV č. 1, vedená 
Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie Sp. Nová Ves, v prospech 
stavby „Spišská Nová Ves, NN prípojka pre IBV pri NDH Nábytku – ul. Drevárska“ , 
oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava, 

2. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T: 15. 12. 2012       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

11. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad 
Citovaná spoločnosť, ako investor stavby „Spišská Nová Ves – Ferčekovce, obnova 

odľahčenia a premiestnenie odľahčovacej komory II“ , žiada o uzatvorenie zmluvy o 
uzatvorení budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časti nehnuteľností - pozemkov 
mesta Sp. Nová Ves v k. ú. Sp. Nová Ves spočívajúceho v: 

- práve vstupu, prechodu a prejazdu počas výstavby, výstavbu, údržbu a opravy vodovodu, 
rešpektovanie pásma ochrany vodovodného potrubia v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, 

Nehnuteľnosti 
investorov 

Nehnuteľnosť Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 3275/24 

Brusník 

Priemyselný park 
SNV 

Mlynská ulica 

MPC, a. s. 

Príjazdová cesta 
k OC MADARAS 

ndh Nábytok 



31 
 

- strpieť kanalizačné potrubie, zachovať jeho pôvodné určenie, zdržať sa akýchkoľvek 
zásahov do jeho stavby a užívania, nevykonávať stavby a prestavby, ktoré by tomuto 
účelu bránili. 

Ide o časti nehnuteľností (pozemkov) par. č. KN-C 7737/1, KN-C 7654/1 zapísané v LV 1 , a 
KN-C 7696 zapísaná v LV 4342. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzavretá až na základe porealizačného zamerania 
stavby (po ukončení stavby), a to len na konkrétnu, presne špecifikovanú časť predmetných 
parciel. 

Zriadenie vecného bremena môže byť zriadené za úplatu alebo bezplatne. Vzhľadom na 
charakter pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu inžinierskych sietí, a umiestnením stavby 
nedôjde k zníženiu ich hodnoty, je možné akceptovať bezodplatné zriadenie žiadaného 
vecného bremena.  

Náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša budúca oprávnená strana. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1.schvaľuje 

bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti (pozemky) par. č. KN-C 7737/1, 
KN-C 7654/1 zapísané v LV 1 , a KN-C 7696 zapísaná v LV 4342, v prospech stavby 
„Spišská Nová Ves – Ferčekovce, obnova odľahčenia a premiestnenie odľahčovacej 
komory II“ oprávneného, ktorým je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., 
Poprad, 

2. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 15. 12. 2012        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

12. Ing. Pavol Strmeň, Laborecká 2840/38, Spišská Nová Ves 
Žiadateľ pripravuje realizáciu stavby „IBV Modrý vrch II. etapa“ , súčasťou ktorej je - 

okrem iného - aj nutnosť rozšíriť (zoobojsmerniť) časť miestnej komunikácie postavenej na 
nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 9394/4, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.   

Vzhľadom na to, že podľa § 139 ods. 1 zákona 50/1976 (stavebný zákon) stavebník musí 
mať pre účely stavby vyriešený vzťah k pozemku, na ktorom sa má predmetná stavba 
realizovať, žiadateľ požiadal Mesto Spišská Nová Ves o uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej 
predmetom bude časť pozemku KN-C 9394/4 o výmere 82 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves. 

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová 
Ves zo dňa 14. 4. 2011 určuje vo výške minimálne 0,033 €/m2/rok. 

Kvôli časovému hľadisku, ktoré je dôležité pre záujemcu o pozemok, navrhujeme nájom 
pozemku riešiť obchodnou verejnou súťažou. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie  

žiadosť Ing. Pavla Strmeňa, Laborecká 2840/38, Spišská Nová Ves,  o uzavretie 
nájomnej zmluvy na  pozemok par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, 
pre účely rozšírenia miestnej komunikácie, 

2. schvaľuje: 
a. využitie pozemku par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.) o výmere 82 m², k. ú. Spišská 

Nová Ves na stavebné účely, 
b. nájom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.) o výmere 
82 m², k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou nájmu najmenej  
0,033 €/m2/rok záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, 

3. ukladá 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom nehnuteľnosti podľa tohto 
uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 
288 Obchodného zákonníka v platnom znení, 

 T: 30. 06. 2012                                          Z: prednosta úradu 
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SNV, 4. 4. 2012 Vypracovali: Ľ. Andráš, V. Číková, Ing. Kellner  

Nehnuteľnosť 
Mesta Spišská Nová Ves 

KN-C 9394/4 

Pripravovaná IBV 

Cesta  
Spišská Nová Ves - Košice 

Príjazdová cesta k  
Nemocnici s poliklinikou 

Žiadaná časť pozemku 


