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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ - dodatok 
 
INVESTI ČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA PRI VYŠNEJ HATI  

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho minuloročného 

decembrového rokovania prerokovalo zámer využitia lokality (nehnuteľností) približne 
vymedzenej Záhradkárskou osadou Mier a „Fľúdrom“. MsZ k tomuto bodu rokovania 
schválilo uznesenie č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011, ktorým bol presne špecifikovaný rozsah 
územia (pozemkov) ponúkaný potencionálnym investorom na využitie (grafické vymedzenie 
územia je dané nasledujúcim grafickým vyobrazením). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Na základe citovaného uznesenia MsÚ vypracoval návrh znenia súťažných podmienok 
pre verejnú súťaž na využitie spomenutého územia.  

Verejná súťaž bola vyhlásená dňa 24. 1. 2012 zverejnením na úradnej tabuli mesta, 
na internetovej stránke mesta a v regionálnom periodiku Korzár. Uzávierka na podávanie 
súťažných návrhov bola stanovená na 27. 2. 2012 (s ohľadom na pôvodne plánované marcové 
rokovanie MsZ). 

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy na využitie predmetného 
územia prezentovaný architektonickou štúdiou a zmluvných podmienok na prevod vlastníctva 
mestom ponúkaných pozemkov.  

 
V rámci verejnej obchodnej súťaže bola mestu doučená jedna súťažná ponuka, a to 

od spoločnosti PUMPERHAUS, s. r. o.,  Maša 18, 053 11 Smižany. Záujemca 
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(navrhovateľ) v rámci súťažnej ponuky predložil návrh na využitie územia a umiestnenie 
stavieb formou architektonickej štúdie s názvom: 

„Areál cestovného ruchu PUMPERHAUS pri Vyšnej hati Spišská Nová Ves na 
pozemkoch KN C parc. č.  1492/10, 1492/16, 2388/1, 2388/4, 2388/5, 2391/15, 1492/14, 1492/13, 
2390/1  a KN E parc. č. 53519, 53513/1“. 
 Navrhovateľ v danom území hodlá umiestniť nasledovné stavebné objekty: 

- „SO – 100 Polyfunkčný objekt kultúrno-spoločenského zamerania“ na pozemkoch  
 C KN parc. č. 2388/1, 2388/5, 
- „SO – 200 Polyfunkčný objekt zábavno-športového zamerania“ na pozemkoch   
 C KN parc. č. 1492/14, 2388/1, 2388/4,  
- „SO – 300 Areál plážového kúpaliska“ s vodnou plochou biotopu na pozemkoch   
 C KN parc. č. 1492/10, 2388/1, 
- „SO – 400 Areál detského parku“ na pozemkoch C KN parc. č. 1492/10, 2388/1,  
 2388/5. 

Navrhovateľ svojim návrhom splnil vyhlásené súťažné podmienky.  
Vzhľadom na to, že podstatou obchodnej verejnej súťaže je výber 

najvhodnejšieho návrhu zmluvy na využitie nehnuteľného majetku mesta, navrhovateľ 
s architektonickou súťažou predložil aj návrh príslušnej zmluvy.  
 Predmetná zmluva rieši problematiku realizácie navrhovaného zámeru 
z vecného, časového i finančného hľadiska, a to nasledovne: 

- navrhovateľ v zmluve uvádza návrh na budúci prevod vlastníctva 
pozemkov mesta zastavaných dvoma stavbami takto: 
 
Mesto Spišská Nová Ves sa zaväzuje po právoplatnosti územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Areál cestovného ruchu PUMPERHAUS“ previesť vlastnícke práva k nižšie uvedeným 
pozemkom, resp. ich častiam, ktoré budú  zastavané nasledovnými stavbami: 

- stavbou „SO – 100 Polyfunkčný objekt kultúrno-spoločenského zamerania“ a to:   
pozemok C KN parc. č. 2388/1 o výmere 2015 m2 za kúpnu cenu 66.756,95 €, 
pozemok C KN parc. č. 2388/5 o výmere 701 m2 za kúp. cenu 23.224,13 €, 
  

- stavbou „SO – 200 Polyfunkčný objekt zábavno-športového zamerania“ a to:  
pozemok  C KN parc. č. 1492/14 o výmere 39 m2 za kúpnu cenu 904,41 €, 
pozemok C KN parc.č. 2388/1 o výmere 1464 m2 za kúp. cenu 48.502,32 €, 
pozemok C KN parc. č. 2388/4 o výmere 567 m2 za kúp. cenu  18.784,71 €, 

 
t.j. spolu  za kúpnu cenu 158.172,52 €, zaokrúhlenú na sumu 159.000,-- €, 
 

do výlučného vlastníctva oprávnenej osoby alebo ním určenej tretej osoby, a to v lehote do 30 
dní odo dňa doručenia výzvy.  

Kúpna cena  zodpovedá všeobecnej cene pozemkov podľa znaleckého posudku znalca 
Ing. Jána Baculáka  č. 1/2012 zo dňa 12. 1. 2012, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Kúpna cena  
vo výške 159.000,-- € bude splatná v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Výška 
kúpnej ceny bude valorizovaná o oficiálnu mieru ročnej inflácie ak stavby SO – 100 a SO – 200 
nebudú skolaudované do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia na tieto stavby. 

Kúpnu zmluvu sú účastníci povinní uzavrieť na výzvu ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uzavretie. Skutočná výmera pozemkov bude 
spresnená geometrickým plánom a pozemky v tejto výmere budú predmetom kúpnej zmluvy 
a účastníci sa zaväzujú uzavrieť kúpnu zmluvu s cenou zvýšenou alebo zníženou s prihliadnutím  
na skutočnú výmeru prevádzaných pozemkov. 

* * *  
Pokiaľ ide o ostatné pozemky predmetného územia, tie majú byť zastavané 

stavbami „SO – 300 Areál plážového kúpaliska“ s vodnou plochou biotopu, „SO – 400 Areál 
detského parku“, „ Komunikácie automobilové“, „ Komunikácie pešie a spevnené plochy“, 
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„Parkovisko“, „ Cyklotrasa“ a „Zeleň“. Tieto stavebné objekty sa podľa návrhu zmluvy majú 
stať majetkom mesta Spišská Nová Ves s tým, že „Mesto Spišská Nová Ves sa zaväzuje 
bez zbytočného odkladu po kolaudácii stavieb ... nahradiť  oprávnenej osobe (poznámka: 
navrhovateľovi) investície do uvedených stavieb ... a to do výšky obstarávacích nákladov 
na tieto stavby, ktoré preukázateľne na ich realizáciu vynaložila a v priebehu ich 
výstavby boli odsúhlasené Mestom Spišská Nová Ves, maximálne však do výšky ceny 
pozemkov“ určenej citovaným znaleckým posudkom (poznámka: vybodkované miesta 
v texte sú miestami, kde v návrhu zmluvy sú uvedené odvolávky na príslušné odseky 
zmluvy). V tomto prípade ide o sumu celkom  977 737,46 €. 

 
Z uvedeného vyplýva, že ak MM EESSTTOO schválením súťažného návrhu pristúpi 

k uzavretiu predmetnej zmluvy, pre nasledujúce dva roky MM UUSSÍÍ   UUVVEEDDEENNÚÚ  SSUUMM UU  
ZZAARRÁÁTTAAŤŤ  DDOO  SSVVOOJJHHOO  RROOZZPPOOČČTTUU  NNAA  ÚÚHHRRAADDUU  CCII TTOOVVAANNÝÝCCHH  II NNVVEESSTTÍÍ CCII ÍÍ ..  
  
 VVZZHHĽĽAADDOOMM   NNAA  TTOO,,  ŽŽEE  II NNVVEESSTTOORR  UUVVAAŽŽUUJJEE  SS  VVÝÝZZNNAAMM NNOOUU  
FFII NNAANNČČNNOOUU  SSPPOOLL UUÚÚČČAASSŤŤOOUU  MM EESSTTAA  VV  DDAANNOOMM   PPRROOJJEEKK TTEE,,  OODDPPOORRÚÚČČAAMM EE  
SSÚÚŤŤAAŽŽNNÝÝ  NNÁÁVVRRHH  NNEEPPRRII JJAAŤŤ  AA  SSÚÚŤŤAAŽŽ  ZZRRUUŠŠIIŤŤ..  
  

ZZÁÁRROOVVEEŇŇ  PPOOZZNNAAMM EENNÁÁVVAAMM EE,,  ŽŽEE  ZZÁÁUUJJEEMM   OOBBČČAANNOOVV  TTOOHHTTOO  MM EESSTTAA    
OO  VVYYUUŽŽII TTII EE  PPRREEDDMM EETTNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMM II AA  NNAA  SSPPOOLL OOČČEENNSSKK ÉÉ  II   ŠŠPPOORRTTOOVVÉÉ  CCII EELL EE  
JJEE  EEVVII DDEENNTTNNÝÝ,,  PPRREETTOO  OODDPPOORRÚÚČČAAMM EE  MM ssZZ  SSCCHHVVÁÁLL IIŤŤ  VVYYHHLL ÁÁSSEENNII EE  NNOOVVEEJJ  

SSÚÚŤŤAAŽŽEE  SS  PPOODDMM II EENNKK OOUU  VVYYLL ÚÚČČEENNII AA  SSPPOOLL UUÚÚČČAASSTTII   VVYYHHLL AASSOOVVAATTEEĽĽAA  
SSÚÚŤŤAAŽŽEE  NNAA  II NNVVEESSTTIIČČNNÝÝCCHH  AAKK TTII VVII TTÁÁCCHH  VV  DDAANNOOMM   ÚÚZZEEMM ÍÍ ..  

* * * 
  
 Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie  
informáciu o súťažnom návrhu spoločnosti PUMPERHAUS, s. r. o.,  Maša 18, 053 11 
Smižany, na využitie územia lokality Pri Vyšnej hati, doručeného mestu Spišská Nová 
Ves na základe obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona o majetku obcí v platnom znení, 
2. neprijíma 
súťažný návrh spoločnosti PUMPERHAUS, s. r. o.,  Maša 18, 053 11 Smižany, na 
využitie územia lokality Pri Vyšnej hati,  
3. ruší  
obchodnú verejnú súťaž na využitie územia lokality Pri Vyšnej hati v Sp. Novej 
Vsi vyhlásenej 24. 1. 2012  na základe uznesenia MsZ č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 
2011, 
4. ukladá: 
a. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na investičné územie „Pri Vyšnej hati“ v rozsahu 
podľa uznesenia MsZ č. 156/2011 zo dňa 15. 12. 2011 s tým, že možnosť spoluúčasti 
vyhlasovateľa súťaže v investičnom zámere bude vylúčená, 
b. ponuky doručené mestu Spišská Nová Ves v rámci OVS predložiť MsZ na 
rozhodnutie. 
T: 30. 09. 2012       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 


