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 MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  02. 10. 2012 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 11. 10. 2012 
 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 
Predkladá: prednostka 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. MUDr.  Janka Polomská, Školská 10, 052 01 Spišská  Nová Ves                       
 Žiadateľka je spoluvlastníčkou domu s. č. 9053 (v podiele 1/3) postaveného na par. č. 
KN-C 8141 v Novoveskej Hute a žiada o odkúpenie pozemkov VCELKU - par. č. KN-C 
8141 (zast. pl.) o  výmere 193 m2 a par. č. KN-C 8142/1 (záhrada) o výmere 825 m2, k. ú. 
Sp. Nová Ves, podľa GP č. 19/2011 zo dňa 30. 05. 2012, ktorý vyhotovil Ing Viliam Ondáš, 
Lipová 6/8, Sp. Nová Ves. 
 V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa je možné odpredať priamo žiadateľovi, ak ide o pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (§ 9a ods. 8 písm. b). Ustanovenie písm. c) 
toho istého odseku zároveň pamätá aj na zákonné predkupné právo podľa Občianskeho 
zákonníka. Teda ak zákon o majetku obcí akceptuje predkupné právo spoluvlastníkov 
nehnuteľností vychádzajúce z Občianskeho zákonníka, odporúčame žiadateľke vyhovieť 
iba v rozsahu veľkosti jej spoluvlastníckeho podielu zodpovedajúceho podielu na hore 
uvedenom dome, t. j. iba v podiele (rozsahu) 1/3.  

Celková hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 29/2012 
vypracovaným dňa 10. 9. 2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 
15 331,08 €, čo je 15,06 €/m2 (v návrhu uznesenia je uvedená cena podielu 1/3 s 
pripočítanými sprievodnými nákladmi, čo sú náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku 52,10 € a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €). 
 

 

Pozemky  
Mesta Spišská Nová Ves 

KN-C 8141, 
KN-C 8142. 

Lesnícka 
bytovka 

Sadrovcová ulica 

Novoveská Huta 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Rožňava 

Medená ulica 

Poľovník 
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Žiadané pozemky  
Mesta Spišská Nová Ves 

(KN-C 8141, KN-C 8142/1). 

Neobývaný 
rodinný dom 
žiadateľky 
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Neobývaný rodinný 
dom žiadateľky 

Záhrada prislúchajúca 
k predmetnému rodinnému 

domu - KN-C 8142/1 
(záhrada) o výmere 825 m2 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti MUDr. Janky Polomskej, Školská 10, 052 01 Sp.  Nová Ves,  
2. schvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-C 8141 (zast. pl.) o  výmere 193 m2 
a par. č. KN-C 8142/1 (záhrada) o výmere 825 m2 (obidve v podiele po 1/3), k. ú. 
Sp. Nová Ves,  podľa GP č.  19/2011 zo dňa 30. 5. 2012, ktorý vyhotovil Ing. Viliam 
Ondáš, Lipová 6/8, Sp. Nová Ves, MUDr. Janke Polomskej, Školská 10, 052 01 Sp.  
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5 228,46 €. 
3.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľky 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 
T: 30. 06. 2013     Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

2. Ľubomír Filkor, Topoľová 11/3, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov par. č. KN-C 9720/38 a KN-C 9730 

v bývalej Drobnochovateľskej osade (DO) vo Ferčekovciach,  k. ú. Spišská Nová Ves 
a žiada o odkúpenie priľahlého pozemku - par. č. KN-C 9717 (trvalý trávny porast) 
o výmere 754 m2, ktorý je vlastníctvom mesta Spišská Nová Ves.  

Pozemok sa nachádza už v „extraviláne“ (nezastavanej časti obce) mesta Spišská Nová 
Ves, pričom ide o pozemok, ktorý je priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľa. 

Následne o odkúpenie častí predmetného pozemku požiadali aj majitelia susedných 
nehnuteľností, a to: 

- Viliam Drgonec s Františkou Markovou, Nám. SNP č. 5, Sp. Nová Ves, 
- Michal Jevoš s manž., Ul. J. Wolkera č. 24, Sp. Nová Ves, 
ktorých nehnuteľnosti v DO taktiež priliehajú k žiadanému pozemku. Pokiaľ by došlo 

k predaju pozemku Ľ. Filkorovi, zamedzil by sa tým prístup k nehnuteľnostiam uvedených 
dvoch susedov cez zadný vchod. 

 
Obsah žiadosti(tí) už raz bol predmetom rokovania MsZ, a to 25. 9. 2008, kedy 

MsZ svojim uznesením č. 399 prevod vlastníctva pozemku zamietlo, nakoľko žiadaná 
parcela: 

- tvorí súčasť chráneného prírodného územia, 
- susedí s koridorom účelovej komunikácie, u ktorej je potrebné 

rátať s perspektívou jej budúcej zmeny na riadnu miestnu 
komunikáciu (v takom prípade by mal pozemok slúžiť na výstavbu 
odstavnej plochy, parkoviska, priestoru na otáčanie sa alebo vyhýbanie 
sa vozidiel), 

- v pozemku je uložené plynové vedenie (+ ochranné pásmo), 
- pozemkom vedie prístup k najbližším objektom DO. 

 
Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na to, že uvedení záujemcovia nie sú 

odkázaní na vlastníctvo predmetného pozemku mesta, si dovoľujeme navrhnúť, aby 
vlastníctvo pozemku ostalo zachované pre budúce potreby mesta. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosti Ľubomíra Filkora, Topoľová 11/3, 052 01 Spišská Nová Ves, Viliama 
Drgonca s Františkou Markovou, Nám. SNP č. 5, Sp. Nová Ves a Michala Jevoša 
s manž., Ul. J. Wolkera č. 24, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemku v k. ú. Spišská 
Nová Ves - par. č. KN-C 9717(trvalý trávny porast) o výmere 754 m2, 

2. neschvaľuje  
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN-C 9717 (trvalý trávny porast) 
o výmere 754 m2. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pozemok Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 9717 

Nehnuteľnosti  
Ľ. Filkora 

Holubnica 

Ferčekovce 

Lyžiarske stredisko 
Rittenberg  

Drobnochovateľská 
osada 

Nehnuteľnosti  
M. Jevoša 

Nehnuteľnosti  
V. Drgonca a Fr. Markovej 
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Časť predmetného 
pozemku užívaná  
Ľ. Filkorom 

Nehnuteľnosti  
M. Jevoša 

Nehnuteľnosti  
V. Drgonca a Fr. Markovej 
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* * * * * 

Horná časť 
žiadaného pozemku 
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3. Helena Korbová, Filinského cesta 3077/9, Spišská Nová Ves 
Žiadateľka je spoluvlastníčkou garáže v lokalite pri Veterinárnej klinike , postavenej 

v roku 1990 na parcele KN-C 1344/44, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorú doposiaľ nemohla 
skolaudovať, nakoľko pozemok, na ktorom daná garáž stojí, nebol vlastnícky vysporiadaný. 

V rámci procesu obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (tzv. ROEP - 
Register obnovy evidencie pozemkov) v r. 2011 bolo zistené, že parcela KN-C 1344/44 sa 
skladá zo štyroch KN-E parciel, pričom vlastníkom jednej z nich (KN-E 73771/105) je Mesto 
Spišská Nová Ves.  

Na základe uvedeného podala žiadosť o odkúpenie pozemku - par. č. KN-E 73771/105 
(ost. pl.) o výmere 2 m2 podľa GP č. 71/2012 zo dňa 18. 9. 2012 vypracovaného 
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, Sp. Nová Ves, k. ú. Sp. Nová Ves.  

Vzhľadom na to, že ide o pozemok zastavaný nehnuteľnosťou žiadateľa, na jeho predaj sa 
vzťahuje výnimka podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení, čo je 
predaj pozemku konkrétnemu žiadateľovi (vlastníkovi stavby postavenej na predmetnom 
pozemku). 

Pre určenie kúpnej ceny pozemku navrhujeme použiť hodnotu určenú znaleckým 
posudkom č. 28/2012 vypracovaným 29. 8. 2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, ktorým je vypočítaná hodnota pozemkov v tejto lokalite, a tá je 22,28 €/m2 
(v návrhu uznesenia uvádzame túto cenu zvýšenú o náklady spojené s prevodom vlastníctva 
pozemku, t. j. + 1/3 z 26,56 € za vypracovanie znaleckého posudku, + 66,00 € za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom predmetnej časti pozemku. 
 

 

Nehnuteľnosť 
žiadateľky 

Žiadaná nehnuteľnosť 
KN-E 73771/105 

Nehnuteľnosti 
fyzických osôb 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Heleny Korbovej, Filinského cesta 3077/9, Spišská Nová Ves, o odkúpenie 
pozemku  par. č. KN-E 73771/105 (ost. pl.). o výmere 2 m2, podľa GP č. 71/2012 dňa 
18. 9. 2012 vypracovaného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, Sp. 
Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
predaj pozemku podľa  § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení, a 
to par. č. KN-E 73771/105 (ost. pl.). o výmere 2 m2 (podľa GP č. 71/2012 dňa 18. 9. 
2012 vypracovaného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, Sp. Nová 
Ves), k. ú. Spišská Nová Ves, Helene Korbovej, Filinského cesta 3077/9, Spišská 
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 119,41 €, 

3. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva 
podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 3. 2013                                           Z: prednosta úradu 

* * * * * 

Bytové družstvo  

Východoslovenská 
energetika a.s. 
 

K areálu  
Veterinárnej kliniky 

Pozemok 
KN-C 1344/44 

Wimbach (Brusník) 
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4. Michal Dutko, Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, 
    Ján Pavlík a manž., Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves, 
    Ing. Tomáš Pavlík, Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves. 

Uvedení tunajší občania sa obrátili na mesto Sp. Nová Ves so žiadosťami o odkúpenie 
pozemkov  par. č. KN-C 1344/31 (zast. pl.) o výmere 17 m2,  KN-C 1344/32 (zast. pl.) 
o výmere 18 m2 a KN-C 1344/33 (zast. pl.) o výmere 18 m2. Pozemky sa nachádzajú na 
sídlisku Západ pri garážových boxoch v blízkosti Veterinárnej kliniky. Ide o parcely, ktoré 
ostali na účely výstavby garáží nepredané, nakoľko pôvodne v nich viedli inžinierske siete. 
V súčasnosti takéto obmedzenie už nejestvuje, mesto, ako vlastník pozemkov má možnosť ich 
využiť na pôvodný účel, teda na výstavbu garážových boxov.   

Ako je vidieť z vyššie uvedených údajov, plocha jednotlivých pozemkov je veľmi malá, a 
teda terajšia šírka jednotlivých parciel neumožní zrealizovať plnohodnotné 3 garážové boxy. 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme predmetné tri pozemky prerozdeliť na dve parcely. 

Pre tento účel bol zabezpečený geometrický plán - GP č. 78/2012 zo dňa 20. 8. 2012 
(vypracovaný Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves), ktorým boli 
novovytvorené dve parcely, a to par. č. KN-C 1344/31 (zast. pl.). o výmere 27 m2 a KN-C 
1344/32 (zast. pl.) o výmere cca 26 m2. 

Oddelenie územného plánu súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 
 

 
 

Bytové družstvo  

Žiadané pozemky 

Tkáčska ulica 

Veterinárna klinika 



MsZ, 11. 10. 2012                                                   

 

 
V súlade so znením zákona o

predať obchodnou verejnou sú

Predmetné pozemky: 
KN-C 1344/31 
KN-C 1344/32 

                                                                                 K bodu rokovania:

12 

 

zákona o majetku obcí v platnom znení navrhujeme 
 obchodnou verejnou súťažou s tým, že: 

Predmetné 
parcely 

bodu rokovania: 12. 

 

 

navrhujeme pozemky 
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- pozemky sa predajú samostatne, 
- nadobúdateľom vlastníctva pozemkov budú môcť byť len fyzické osoby, a to tie, ktoré 

vo vzťahu k mestu nemajú žiadne záväzky, 
- budúci nadobúdatelia pozemkov a zároveň stavebníci na vlastné náklady zrealizujú 

prípadné výstavbou garáží vyvolané investície. 
Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 

pozemkov bola – v súlade s doterajšou praxou - stanovená vo výške 2-násobku hodnoty 
určenej znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou 
prevodu vlastníctva pozemkov. Hodnota 1 m2 pozemku v predmetnom území určená 
znaleckým posudkom č. 28/2012, vypracovaným 29. 8. 2012 Ing. Jánom Baculákom, 
Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je  22,27 €. 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadostiach Michala Dutku, Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves, 
Jána Pavlíka a manž., Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves a Ing. Tomáša Pavlíka, 
Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves, na odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 1344/31 
(zast. pl.) o výmere 17 m2,  KN-C 1344/32 (zast. pl.) o výmere 18 m2 a KN-C 1344/33 
(zast. pl.) o výmere 18 m2, k. ú. Sp. Nová Ves, 

2. schvaľuje  
predaj pozemkov par. č. KN-C 1344/31 (zast. pl.). o výmere 27 m2 a KN-C 1344/32 
(zast. pl.) o výmere cca 26 m2 (jednotlivo), podľa GP č. 78/2012 vypracovaného dňa 
20. 8. 2012 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves, 
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení, za cenu – v prípade parcely  KN-C 1344/31 aspoň 1286,43 €, 
v prípade parcely  KN-C 1344/32 aspoň 1241,90 €, záujemcom, ktorí ponúknu 
najvyššiu kúpnu cenu, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení, 
T: 31. 3. 2013                                           Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

5.  Jozef Vysokai    a manž., Za Hornádom 7/ 24 Sp. Nová Ves  
 Žiadateľ je vlastníkom pozemkov par. č. KN-C 7897/2,3,4 v k. ú. Sp. Nová Ves, 
miestna časť Ferčekovce, ktoré užíva ako záhradu, resp. na rekreačné účely pre invalidné 
dieťa a žiada o odkúpenie pozemku - par. č. KN-C7897/41  (trvalý trávny porast) o výmere 
190 m2 susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Časť žiadaného pozemku (150 m2) 
má v nájme od roku 2007 (NZ č. 302/2007 zo dňa 17. 10. 2007). Pozemok sa nachádza v 
„extraviláne“ mesta. 
 Z hľadiska  územného plánovania  zámer predaja  pozemku  nie je v rozpore 
s platným územným plánom mesta Sp. Nová Ves. 
 Vzhľadom na to, že mesto Spišská Nová Ves prednedávnom predalo pozemky 
nachádzajúce sa v blízkosti predmetnej parcely, k prevodu vlastníctva daného pozemku  
je možné pristúpiť rovnakým spôsobom. V takom prípade by sa mal predaj realizovať 
na základe obchodnej verejnej súťaže.  

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 24/2012 vypracovaným 20. 08. 
2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je  787,97 € (k tejto cene sú 
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v návrhu uznesenia prirátané náklady spojené s  realizáciou prevodu vlastníctva pozemku - 
ZnP 26,56 €, kolok 66,00 €, zverejnenie 18,00 €). 
 

 
 

 
 

Ferčekovce 

Žiadaný pozemok 
KN-C 7897/41 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Drobnochovateľská 
osada 

Lyžiarske stredisko  
Rittenberg 

Holubnica 

Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Jozefa Vysokaia s  manž., Za Hornádom 7/24 Sp. Nová Ves, na 
odkúpenie pozemku - par. č. KN-C 7897/41  (trvalý tr. porast) o výmere 190 m2, 
2.  schvaľuje  
predaj pozemku par. č. KN-C 7897/41  (trvalý trávny porast) o výmere 190 m2, 
zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a 
ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 898,53 €, 
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 
3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v 
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení, 
T: 31. 3. 2013                                           Z: prednosta úradu 

* * * * * * 
 
6. Valter Retter, Inovecká 16,  Sp. Nová Ves 
 Žiadateľ je vlastníkom rekonštruovaného domu s vytvorením dvoch bytových 
jednotiek na par. č. KN 2119/2, 2119/3 a 2119/6 v Sp. Novej Vsi. Z dôvodu potreby 
presvetlenia obytnej časti uvedeného domu, v roku 2008 žiadal mesto Spišská Nová Ves 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN 2130 (zast. pl.) o výmere cca 26 m2. MsZ Sp. Novej 
Vsi žiadosť schválilo, a to uznesením č. 356 zo dňa 19. 06. 2008 s tým, že vysporiadanie 
vlastníctva pozemku bude riešené po porealizačnom zameraním stavby, z ktorého bude 
zrejmý presný záber pozemku. V zmysle tohto uznesenia bola 8. 08. 2008 uzavretá „Zmluva 
o uzavretí budúcej  kúpnej zmluvy č. 389/2008“.  
 Na základe uvedených skutočností V. Retter žiada o odkúpenie pozemkov - par. č. 
KN-C 2130/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2 a par. č. KN-C 2130/4 (zast. pl.) o výmere 3 m2, 
podľa GP č. 702/2010 zo dňa 4. 08. 2010, ktorý vyhotovil AGROGEOREAL,  Chrapčiakova 
č. 5, Sp. Nová Ves. 
 Vzhľadom na to, že predmetné parcely sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa, 
na prevod vlastníctva týchto pozemkov sa vzťahuje výnimka podľa § 9a, ods. 8 písm. b) 
zákona o majetku obcí v platnom znení, na základe čoho prevod vlastníctva pozemkov možno 
vykonať priamo v prospech žiadateľa. 
 Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 25/2012 vypracovaným 21. 08. 
2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 1 272,44 € (v návrhu uznesenia 
je uvedená cena s navýšením o náklady mesta súvisiace s prevodom vlastníctva pozemku – 
vypracovanie znaleckého posudku 26,56 € a poplatok za vklad do KN 66,00 €). 
 

 Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Valtera Rettera, Inovecká 16,  Sp. Nová Ves, na prevod 
vlastníctva časti pozemkov mesta Spišská Nová Ves zastavaných stavbou žiadateľa,  
2 . schvaľuje  
predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, 
a to par. č. KN-C 2130/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2 a par. č. KN-C 2130/4 (zast. pl.) 
o výmere 3 m2, podľa GP č. 702/2010 zo dňa 4. 08. 2010, ktorý vyhotovil 
AGROGEOREAL, Chrapčiakova č. 5, Sp. Nová Ves, v prospech Valtera Rettera, 
Inovecká 16,  Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 365,00 €, 
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3.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 

 T: 31. 3. 2013      Z: prednosta úradu 
 

 
 

 
 

 

Žiadané pozemky 
KN-C 2130/3 
KN-C 2130/4 

 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Pozemok Mesta SNV 
KN-C 2130 
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* * * * * 

 
7. Štefan Školník a manž., Hutnícka 3/10, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu s. č. 70 na par. č. KN-C 1020 (zast. pl.), k. ú. 
Hnilec, pri čom vlastníctvo zastavaných a ani priľahlých pozemkov nemá vysporiadané.  

Na základe toho žiada o odkúpenie časti pozemku Mesta Spišská Nová Ves  - par. č. KN-E 
96630 (zast. pl.):       -    diel 3 o výmere 55 m2, 

- diel 4 o výmere 97 m2 (t. j.  celkom 152 m2), 
podľa GP č. 38/2012 vyhotoveného dňa 31. 5. 2012 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., 
Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves. Ide o pozemky zastavané citovaným domom. 
 Vzhľadom na to, že predmetné diely pozemku sú zastavané stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa, na prevod vlastníctva týchto pozemkov sa vzťahuje výnimka podľa § 9a, ods. 
8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, na základe čoho prevod vlastníctva 
pozemku možno vykonať priamo v prospech žiadateľa. 

Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 22/2012 vypracovaným 12. 7. 2012 
Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  je  916,56 € (v návrhu uznesenia sú 
k tejto sume pripočítané náklady spojené s prevodom vlastníctva - vypracovanie znaleckého 
posudku - 29,22 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 €).  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Štefana Školníka s manž., Hutnícka 3/10, Spišská Nová Ves, na 
prevod vlastníctva časti pozemku mesta Spišská Nová Ves zastavaných stavbou 
žiadateľa v k. ú. Hnilec,  

Žiadané pozemky 
KN-C 2130/3 

KN-C 2130/4 (pozri 
detail) 

 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Slovenská pošta 

Areál bývalej SPŠ 
baníckej SNV 

Dom služieb 

Štefánikovo námestie 

Pozemok Mesta SNV 
KN-C 2130 
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2 . schvaľuje  
predaj časti pozemku v k. ú. Hnilec podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí 
v platnom znení – par. č. KN-E 96630 (zast. pl.) - diel 3 o výmere  55 m2 a diel 4 
o výmere 97 m2, podľa GP č. 38/2012 vypracovaného dňa 31. 5. 2012 spoločnosťou 
GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves, v prospech Štefana 
Školníka s manž., Hutnícka 3/10, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
1 011,78 €, 
3.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 3. 2013         Z: prednosta úradu 
 

 
 

 

Žiadaný pozemok 
mesta Sp. N. Ves 
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* * * * * 

 
8. VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 

Spoločnosť VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, ako prevádzkovateľ 
kameňolomu Gretľa – Tisovec, požiadala Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov -  
par. č.  KN-C 9645/9 (ost. pl.) o výmere 8607 m2, KN-C 9683/1 (lesný pozemok) o výmere 
95825 m2, KN-C 9683/2 (ost. pl.) o výmere 3062 m2 a  KN-C 9683/3 (ost. pl.) o výmere 
6315 m2, zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves. Ide o pozemky mesta Spišská Nová Ves, 
ktoré spoločnosť buď už využíva na svoju prevádzkovú činnosť (parcela  KN-C 9645/9 o 
výmere 8607 m2), alebo bude využívať v rámci hraníc platného dobývacieho priestoru.  

Keďže ide o pozemky, ktoré tvoria súčasť areálu Lomu Gretľa (so zohľadnením platného 
dobývacieho priestoru), na základe čoho je ich možné podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
o majetku obcí v platnom znení predať priamo žiadateľovi, a to za cenu najmenej vo 
výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.  

Celková hodnota cit. pozemkov a lesných porastov stanovená znaleckými posudkami: 
- č. 31/2012 dňa 20. 7. 2012 vypracovaným Ing. Ing. Ľudmilou Jurovou, Košice (na 

určenie hodnoty pozemkov KN-C 9645/9, KN-C 9683/2 a KN-C 9683/3 – 17 300,00 €), 
- a č. 2/2012 dňa 6. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrom Butkovičom, Košice (pozemok 

KN-C 9683/1 a lesné porasty spolu – 48 380,00 €),  
je 65 680,00 € (v návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady za vklad do 

katastra nehnuteľností - 66,00 €; ostatné náklady už boli žiadateľom uhradené). 
 Oddelenie územného plánu a Lesy mesta SNV, s. r. .o., s návrhom predaja pozemkov 

súhlasia. 

Obecný úrad 
Hnilec 

Požiarna zbrojnica 

Rieka 
Hnilec 

Cesta 
Spišská Nová Ves – 
Gemerská Poloma 

Nehnuteľnosť 
žiadateľov 
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Vyznačenie areálu Lomu Gretľa so zohľadnením hraníc dobývacieho (bez 
zohľadnenia vlastníckych práv k pozemkom) 

 
 
 

 

 

Žiadané pozemky  

Cesta 
Sp. Nová Ves - Rožňava  

Lom Gretľa 

Novoveská 
Huta 

Cesta 
Sp. Nová Ves - Rožňava  

Lom Gretľa 
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(prevzaté zo ZnP č. 37/2012) 
 

Ohraničenie 
dobývacieho priestoru 



MsZ, 11. 10. 2012                                                                                  K bodu rokovania: 12. 

22 
 

 
 
    Pohľad na stav časti porastu lesného pozemku KN-C 9683/1  

 
 

Pozemok  
KN-C 9645/9 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, 
o prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v areáli 
a dobývacom priestore Lomu Gretľa v Sp. Novej Vsi, 

2. schvaľuje: 
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
o majetku obcí v platnom znení –  KN-C 9645/9 (ost. pl.) o výmere 8607 m2, KN-
C 9683/1 (lesný pozemok) o výmere 95825 m2, KN-C 9683/2 (ost. pl.) o výmere 
3062 m2 a  KN-C 9683/3 (ost. pl.) o výmere 6315 m2, zapísané v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, spoločnosti VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 050 
01 Košice, za cenu vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 31/2012 dňa 
20. 7. 2012 vypracovaným Ing. Ing. Ľudmilou Jurovou, Košice a znaleckým 
posudkom č. 2/2012 dňa 6. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrom Butkovičom, 
Košice, t. j. celkom za 65 746,00 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa vlastníctva 
podľa tohto  uznesenia. 
T: 30. 6. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
9. B. NĚMCOVEJ č. 5 – opakovaný predaj objektu  

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom objektu – rodinného domu z roku 1903 – 
orientačne označeného ako B. Němcovej č. 5. Ide o dom súpis. čísla 495 vybudovaný na 
parcele KN-C 1961 o výmere 538 m2, ktorého vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. 
Spišská Nová Ves.  

Mesto Spišská Nová Ves v rokoch 2011 a 2012 opakovane vyhlásilo obchodnú verejnú 
súťaž na jeho predaj. Ani v jednom prípade o kúpu objektu nebol prejavený reálny záujem. 

Dom v súčasnosti nie je obývaný, a jeho ďalšie užívanie bude spojené s investíciami 
veľkého rozsahu. 

Vzhľadom na to, že: 
- ďalšie užívanie objektu bude spojené s investíciami veľkého objemu, 
- obmedzená príjmová časť rozpočtu mesta v tomto období neumožní vyčleniť 

potrebné zdroje na komplexnú obnovu domu, 
- návratnosť investície do domu je pre mesto veľmi otázna, 

odporúčame znovu ponúknuť objekt na predaj formou obchodnej verejnej súťaže. 
Cena nehnuteľností (dom + pozemok) stanovená znaleckým posudkom č. 26/2012  

vypracovaným 22. 8. 2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves,  je  38 703, 00 € 
(v r. 2011 bola hodnota znaleckým posudkom vypočítaná na 43 242,00 €, v opakovanej 
ponuke na predaj bola poslaneckým návrhom predajná cena znížená na 30 000,00 €).  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o doterajšom priebehu realizácie zámeru predaja domu B. Nemcovej č. 5 
v k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
zámer predaja domu súpis. čísla 495 vybudovaného na parcele KN-C 1961 
o výmere 538 m2, orientačné označenie B. Němcovej č. 5 (spoločne s pozemkom parc. 
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č.  KN-C 1961 o výmere 538 m2) v k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou 
súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu 
aspoň .............. €, záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 

      3.  ukladá 
zrealizovať 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: 31. 3. 2013                                           Z: prednosta úradu 

 
 

 

Železničná 
stanica 

Situovanie domu 
B. Nemcovej č. 5 

Hviezdoslavova 
ulica 

Ul. B. Nemcovej  
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* * * * * 

 
10. Zimná č. 72 v Sp. Novej Vsi – predaj v opakovanej verejnej obchodnej súťaži  
 Mesto Spišská Nová Ves v rokoch 2011 a 2012 opakovane vyhlásilo obchodnú 
verejnú súťaž na predaj objektu Zimná č. 72. Ani v jednom prípade o kúpu objektu nebol 
prejavený reálny záujem. 
 Vzhľadom na to, že dôvody, pre ktoré sa mesto Spišská Nová Ves usilovalo objekt 
Zimná č. 72 v Spišskej Novej Vsi odpredať, sa nezmenili, NAVRHUJEME OBJEKT 
ZIMNÁ č. 72 ZNOVU PONÚKNUŤ NA PREDAJ. Podľa aktuálneho znaleckého posudku 
č. 27/2012  vypracovaného dňa 23. 8. 2012 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová 
Ves,  je cena objektu Zimná č. 72 (vrátane príslušného pozemku) vypočítaná na 186 890,00 
€ (v r. 2010 bola hodnota znaleckým posudkom vypočítaná na 225 000,00 €, v r. 2011  na 
226 574,00 €, v opakovanej ponuke na predaj bola poslaneckým návrhom predajná cena 
znížená na 175 000,00 €).  
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o doterajšom priebehu realizácie zámeru predaja domu Zimná č. 72 v k. ú. 
Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
zámer predaja domu Zimná č. 72, súpis. č. 208  na parcele KN-C 2614 (zast. 
plocha) 712 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves (spoločne s pozemkom parc. č.  KN-C 2614 
o výmere 712 m2), obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona 
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o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň .............. €, záujemcovi, ktorý 
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, 

      3.  ukladá 
zrealizovať 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: 31. 3. 2013                                           Z: prednosta úradu 

 
 
 

 
 

 

Zimná ulica 72 

Banícka 

Veľký kostol 

Zimná ulica 
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* * * * * 

11. Predaj časti parcely KN-C 4243 (zast. pl.) na výstavbu 6-tich garážových boxov (sídl. 
TARČA) – informácia o výsledku OVS  

MsZ v rámci svojho rokovania dňa 7. 6. 2012 uznesením č. 215/2012 schválilo 
zopakovanie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj pozemku - časť par. č. KN-C 4243 
(zast. pl.) o celkovej výmere cca 144 m2 na výstavbu 6-tich garážových boxov. 
 Ponuka na predaj (inzeráty) bola zverejnená v Korzári, na úradnej tabuli mesta SNV, 
na internetovej stránke mesta SNV a opakovane aj v Ičku. Súťaž bola vyhlásená 26. 6. 2012, 
uzávierka bola 5. 9. 2012. Do OVS sa nezapojil žiadny záujemca. 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

berie na vedomie informáciu o výsledku OVS na prevod vlastníctva časti parcely 
KN-C 4243 (zast. pl.) na výstavbu 6-tich garážových boxov v k. ú. Spišská Nová 
Ves, realizovanú podľa uznesenia MsZ č. 215/2012. 

 

 
* * * * * 

Zimná č. 72 

Predmetné 
pozemky 
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12. Ing. Ľubor Rapáč, Hollého 18, Sp. Nová Ves  
Žiadateľ ako investor, zabezpečuje výstavbu garážového boxu na pozemku, ktorý po 

dokončení predmetnej stavby na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
(uznesenie č. 189/2012 MsZ zo 14. 4. 2012) odkúpi od mesta Spišská Nová Ves. V tomto 
štádiu sa ukončuje práce na prekládke inžinierskych sietí (stavebné povolenie č. 20-2792-
1/2012-Lo z dňa 13. 6. 2012), ktoré boli danou stavbou vyvolané. Inžinierske siete sú 
ukladané do pozemku mesta Sp. N. Ves. 

Uloženie, prevádzka a údržba sietí nachádzajúcich sa v pozemkoch iných vlastníkov 
obvykle rieši zriadením vecného bremena, ktoré v zmysle zákona o majetku obcí v platnom 
znení schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Na základe uvedeného žiadateľ doručil Mestu Spišská Nová Ves, ako vlastníkovi 
nehnuteľnosti (pozemku) návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 
osoby medzi Mestom Spišská Nová Ves ako povinným, a SPP – distribúcia, a. s., Mlynské 
nivy 44/b, Bratislava, ako oprávneným, ktorou sa rieši zriadenie vecného bremena na 
povinnosti povinného: 

- strpieť v nehnuteľnosti uloženie inžinierskych sietí – plynárenského zariadenia -  
oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom 
č. 66/2012 vypracovaným dňa 20. 8. 2012 geodetom Ing. Ivanom Tóthom, Rovná č.  
4242/5, 058 01 Poprad,  

- strpieť prevádzku a údržbu inžinierskych sietí (konkrétne plynovej prípojky) 
uloženého do pozemku mesta. 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

-  

 
 

Bytový dom 
Filinského ul. 

K železničnej stanici 

Pozemok Mesta Spišská Nová Ves 
KN-E 50543 

Novostavba – 
garažový box 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Vonkajší obchvat 
mesta - nadjazd 

Brusník 

„TELEP “ 
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Ide o pozemok mesta Sp. N. Ves - par. č. KN-E 50543 o výmere 1149 m2,  ktorá je 
zapísaná na LV č. 4342, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne 
územie Spišská Nová Ves. 

Zriadenie vecného bremena môže byť zriadené za úplatu alebo bezplatne. Vzhľadom 
na charakter pozemku je možné akceptovať bezplatné zriadenie žiadaného vecného 
bremena. Náklady na zriadenie vecného bremena znáša žiadateľ. 

Keďže ide o obvyklú prax a vecné bremeno sa bude vzťahovať len na presne vymedzený 
úsek pozemku mesta, ktorý i naďalej bude slúžiť na verejné užívanie, odporúčame 
žiadateľovi v uvedenej podstate žiadosti vyhovieť. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Ing. Ľubora Rapáča, Hollého 18, Sp. Nová Ves, ako investora stavby, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa v lokalite Telep v Sp. Novej Vsi, 

2.  schvaľuje 
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemok mesta Spišská Nová Ves v k. ú. 
Spišská Nová Ves - par. č. KN-E 50543 (zastavaná plocha), zapísaná v LV č. 4342, 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 66/2012 vypracovaným dňa 20. 8. 
2012 geodetom Ing. Ivanom Tóthom, Ul. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad, spočívajúce 
v práve uložiť do nehnuteľnosti plynárenské zariadenie zrealizované v rámci stavby 
„Preložka STL plynovodu DN 150 distribučnej siete“, strpieť jeho prevádzku a 
údržbu, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného za účelom 
údržby a opravy uvedeného plynárenského zariadenia, pričom toto oprávnenie sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, v prospech STL 

Trasa a rozsah vedenia plynovej 
prípojky (a zároveň predmet VB) 

Pozemok Mesta Spišská Nová Ves 
KN-E 50543 
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plynovodu DN 150 realizovaného stavbou „Preložka STL plynovodu DN 150 
distribu čnej siete“ vlastníka (oprávneného) SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 
44b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739, 

3. ukladá 
zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 03. 2013        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

13. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava 
Na základe podmienok stanovených v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy 

o zriadení vecného bremena), ktorá bola uzavretá na základe uznesenia č. 60/2011 MsZ zo 
dňa 14. 4. 2011, citovaná spoločnosť požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného 
bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva do pozemkov mesta v lokalite sídliska MIER.  

Ide o elektrickú prípojku pre 102 novovybudovaných  garážových boxov v rámci 
stavby „Spišská Nová Ves, ul. Wolkerova – NN prípojka pre garáže“, ktorej investorom 
bola spoločnosť EXPO-CREDIT Košice SK, s. r. o., Košice.  

Umiestnenie el. vedenia sa týka nehnuteľností - pozemkov: 
- par. č. KN-C 6134/1 o výmere 12 053 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaná v LV č. 1, vedená Správou katastra Spišská Nová Ves pre 
katastrálne územie Sp. Nová Ves, 

- par. č. KN-C 6144 o výmere 5720 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná v LV č. 1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie 
Spišská Nová Ves, 

- par. č. KN-C 6147 o výmere 5920 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná v LV č. 
1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie Sp. Nová Ves, 

- par. č. KN-C 6151 o výmere 6853 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná v LV č. 1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie 
Spišská Nová Ves. 

Rozsah vecného bremena je určený Geometrickým plánom č. 437/2011, ktorý vyhotovila 
dňa 19. 9. 2011 spoločnosť Július Köszaga - GEOTREND, Barčianska 68, Košice.  

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

Náklady na zriadenie vecného bremena znáša žiadateľ. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa v lokalite sídliska Mier v Sp. Novej Vsi, 

2. schvaľuje 
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky mesta Spišská Nová Ves v k. ú. 
Sp. Nová Ves, zapísané na LV č. 1: 

- par. č. KN-C 6134/1 (zastavaná plocha) o výmere 12 076 m2,  
- par. č. KN-C 6144 (zastavaná plocha) o výmere 5720 m2,  
- par. č. KN-C 6147 (ostatné plochy) o výmere 5920 m2, 
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- par. č. KN-C 6151 (zastavaná plocha) o výmere 6853 m2, (pokračovanie za 
obrázkom) 

 

 
 

 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 437/2011 vyhotoveným dňa 19. 9. 
2011 Júliusom Köszagom, Barčianska 68, 040 17 Košice, spočívajúce v práve uložiť 
do nehnuteľností NN prípojku sj príslušenstvom pre garáže zrealizovanú v rámci 
stavby „Spišská Nová Ves, ul. Wolkerova – NN prípojka pre garáže“, strpieť jej 

ZŠ Nejedlého ul. 

Ul. Zd. Nejedlého 

Pozemky  
Mesta Spišská Nová Ves: 
KN-C 6144 
KN-C 6147 
KN-C 6151 
KN-C 6134/1 

Ul. J. Wolkera 

Novopostavené 
garážové boxy 

Trasa a rozsah vecného 
bremena NN vedenia 
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prevádzku a údržbu, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného 
za účelom údržby a opravy uvedenej prípojky, v prospech NN prípojky 
s príslušenstvom, zrealizovanej stavbou „Spišská Nová Ves, ul. Wolkerova – NN 
prípojka pre garáže“, vlastníka (oprávneného) Východoslovenská distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Bratislava, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2013        Z: prednosta úradu 

* * * * *  
 

14. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava 
V súvislosti so stavbou „NN prípojka pre 7 podkrovných bytov, Koceľova 13, 15, 17 

Spišská Nová Ves, č. p. 367, 368, 369 – objekt SO 01 – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ , 
ktorej investorom je Rastislav Štefko, Koceľova 13/9, 052 01 Spišská Nová Ves, 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. Ide o elektrickú prípojku pre novovybudované  podkrovné byty, Koceľova 13, 15, 17. 

Umiestnenie el. vedenia sa týka nehnuteľnosti (pozemku) - par. č. KN-C 366/1 (ostatná 
plocha)o výmere 2846 m2, zapísaná v LV č. 1, vedená Správou katastra Sp. N. Ves pre k. ú. 
Sp. N. 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 pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu inžinierskych sietí, umiestnením 
podzemného elektrického vedenia nedôjde k zníženiu ich hodnoty, preto je možné akceptovať 
bezodplatné zriadenie žiadaného vecného bremena.  

Náklady na zriadenie vecného bremena znáša žiadateľ. 
 

 

Nehnuteľnosti 
investorov 

Nehnuteľnosť Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 366/1 

Kollárova 
ulica 

Grecko-katolický 
kostol 

Koceľova ulica 

Letná ulica 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho 
sa na Koceľovej ulici v Sp. N. Vsi, 
2. schvaľuje 
budúce bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) par. č. KN-
C 366/1 (ost. plocha) o výmere 2846 m2, zapísaná v LV č. 1, k. ú. Sp. N. Ves, 
v prospech budúceho oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Bratislava, 
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto 
uznesenia. 
T:  30. 11. 2012       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

Nehnuteľnosti investorov 

Nehnuteľnosť Mesta 
Spišská Nová Ves 

KN-C 3275/24 

Podzemné NN 
elektrické vedenie 
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15. Maroš Makula,  Lesná 3422/23, Sp. Nová Ves  
 Žiadosť o prenájom pozemku - časť par. č. KN-C 6566/1 (ost. pl.) o výmere 16 m2 
podľa  situácie osadenia stavby, za účelom umiestnenia typizovanej drobnej stavby na 
podnikateľské účely – na prevádzkovanie  obchodu „Rozličný tovar“ , k. ú. Sp. Nová Ves, 
(lok. Viľčurňa).   

Žiadateľ už má pre stavbu zabezpečené ostatné náležitosti, pre vydanie stavebného 
povolenia však potrebuje mať zmluvne upravený vzťah k pozemku. 

 hľadiska územného plánovania sa doposiaľ v tomto priestore s individuálnou 
obchodnou vybavenosťou neuvažovalo – némá námietky. 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Maroša Makulu, Lesná 3422/23, Spišská Nová Ves, o prenájom 
pozemku mesta Spišská Nová Ves, na umiestnenie predajného stánku o výmere 16 m2, 
2. schvaľuje: 
a. zámer využitia pozemku - časť par. č. KN-C 6566/1 (ost. pl.) - na umiestnenie 
predajného stánku, 
b. zámer nájmu pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - časť par. č. KN-C 6566/1 (ost. 
pl.) - o výmere 16 m2 obchodnou verejnou súťažou s cenou nájmu najmenej 3,50 
€/m2/rok , realizovaný obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. (9) a § 9a ods. (1) 
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, 
3. ukladá: 
a) zrealizovať 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, 
b) vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže predložiť na rokovanie MsZ. 

 T: 15. 12. 2012                                          Z: prednosta úradu 
 
 

 
 

Holubnica 
 

Pozemok Mesta  
Spišská Nová Ves 

KN-C 6566/1 

Záhradkárska osada 
 Vil čurňa – Lesná ulica 
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* * * * * 

16. Slovenský zväz telesne postihnutých,  ZO č. 41 a Okresná rada SZTP v Sp.Novej Vsi 
 Slovenský zväz telesne postihnutých,  ZO č.41 a Okresná rada SZTP v Spišskej Novej 
Vsi požiadali Mesto Spišská Nová Ves, ako vlastníka nehnuteľnosti, o výpožičku nebytového 
priestoru o podlahovej ploche celkom 20,80 m2 (1 miestnosť) v objekte Štef. námestie č. 10 
(„Dom služieb“) v Spišskej Novej Vsi. Žiadateľ je nezisková organizácia a jeho činnosť je 
závislá od členských príspevkov.   
 MsZ uvedenú žiadosť prerokovalo v rámci svojho rokovania 7. 6. 2012, pričom 
uznesením č. 225/2012 schválilo zámer výpožičky priestoru. Keďže výpožička sa v zmysle 
zákona o majetku obcí posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa a takýto zámer 
je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. Táto 
povinnosť bola splnená v priebehu júla 2012, avšak žiadateľ medzičasom odstúpil od 
uvedeného zámeru a doručil novú žiadosť s tým, že žiada na výpožičku priestor 
v budove Šafárikovo nám. č. 3 („zdravotné stredisko“ na sídlisku Mier). 
 Pokiaľ ide o možnosť prenajatia priestorov v tomto objekte, t. č. sú k dispozícii 
voľné priestory, ktoré pre daný účel sú vyhovujúce.  
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o stave riešenia žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých,  ZO č. 
41 a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi o výpožičku nebytového priestoru, 

Žiadaná časť pozemku 

Pozemok Mesta  
Spišská Nová Ves 

KN-C 6566/1 
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2. ruší  
uznesenie MsZ č. 225/2012 zo dňa 7. 6. 2012,  
3. vyhlasuje,  
že činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 41 a Okresnej rady 
SZTP v Spišskej Novej Vsi  považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na 
základe čoho 
4. schvaľuje 
zámer výpožičky nebytového priestoru  o podlahovej ploche 27,50 m2 na prízemí 
objektu Šafárikovo nám č. 3 (súp. č. 2351 na parcele KN-C 5812), k. ú. Spišská Nová 
Ves,  na dobu neurčitú, v prospech Slovenského zväzu telesne postihnutých,  ZO 
č. 41 a Okresnej rady SZTP, 
5. ukladá: 
zámer výpožičky zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a 
následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ, 

T: 30. 11. 2012                                                                 Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
17. Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves 

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves, požiadala Mesto 
Spišská Nová Ves, ako vlastníka nehnuteľností o výpožičku nebytového priestoru o podlahovej 
ploche 43,12 m2 (1 miestnosť) s príslušenstvom (prístupová chodba a WC) na prízemí v objekte 
Multifunk čného energetického a baníckeho centra („MULTICENTRUM“),  Nábrežie 
Hornádu č. 14, súpis. č. 3456 (novostavba pri obchodnom centre COOP Jednota), 
vybudovaného na parcelách č. KN 2181/1, 2181/10, 2453, 2455/1 v k. ú. Spišská Nová Ves.  
Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves, žiada priestor na realizáciu 
nových výziev v rozvoji cestovného ruchu na území Spiša. Žiadateľ je dobrovoľná, nezávislá, 
nepolitická, nezisková a neštátna odborná organizácia so zameraním a záujmami činností v oblasti 
cestovného ruchu s územnou pôsobnosťou svojich členov. V objekte MULTICENTRA bola 
požadovaná miestnosť v súlade s projektom MEaBC vybudovaná práve  pre využívanie na účely 
podpory rozvoja cestovného ruchu. 

V súlade s § 9a odst. 9, zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení boli zverejnené 
inzeráty na úradnej tabuli mesta, na webe a v Korzári. K dnešnému dňu - s výnimkou   OOCR 
Spiš - na ponuku nájmu nikto písomne nereagoval. 

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení je obec povinná pri prenechávaní 
majetku do nájmu uplatniť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu, okrem nájmov majetku 
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je 
obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 
zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová 
Ves,  o výpožičku nebytového priestoru, 
2. vyhlasuje,  
že činnosť neziskovej Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová 
Ves, v prospech rozvoja cestovného ruchu v meste a pri ľahlom regióne považuje za 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho 
3. schvaľuje 
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zámer výpožičky nebytového priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2  s príslušenstvom 
na prízemí v objekte Multifunk čného energetického a baníckeho centra 
(„MULTICENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpis. č. 3456,  na dobu neurčitú 
v prospech Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves, 
4. ukladá: 
zámer výpožičky zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení 
a následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ, 

T: 30. 11. 2012                                                                 Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
SNV, 28.  9. 2012  
Vypracovali: Ľ. Andráš, V. Číková, Ing. Kellner 

 
 
 


