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        Spišská Nová Ves,  4. 12. 2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 12. 12. 2013 
 
PREDMET:      VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K  NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner       

                           
Prerokované: - - -  
 

Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda prislúchajúca na rozhodnutie MsZ 
 
Prizvaný: - - -  
 
Podpisy: 
  

 
 
 

   
 
 
Návrhy na uznesení 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
1. SR - DREVONA, š. p. v likvidácii, Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica - 
odkúpenie pozemkov 
 Areál autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi tvoria pozemky v prevažnej miere 
vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves zapísané v LV 1. Jeho súčasťou sú však aj 
nehnuteľnosti (pozemky) parc. č. KN-C 1584/18 (zast. pl.) s výmerou 176 m2, KN-C 
1584/19 (zast. pl.) s výmerou 66 m2 a KN-C 1584/20 (zast. pl.) s výmerou 304 m2, zapísané 
v LV 10971 - v prospech Slovenskej republiky – v správe Drevona, š. p. v likvidácii, 
Banská Bystrica, Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica. Ide o pozemky, ktoré v čase 
výstavby autobusovej stanice neboli vlastnícky doriešené. 

Mesto Spišská Nová Ves, ako vlastník autobusovej stanice, má záujem tieto 
nehnuteľnosti, s celkovou výmerou 546 m2, nadobudnúť do svojho vlastníctva. Celková 
hodnota pozemkov je určená znaleckým posudkom č. 35/11/2013, ktorý 27. 11. 2013, 
vyhotovil UNIOS Invest, s. r. o., Horská ul. č. 34, 974 01 Banská Bystrica, a to na 10 887,24 
€ (19,94 €/m2). 

Vzhľadom situovanie pozemkov v rámci autobusovej stanice odporúčame uchádzať 
sa o ich prevod (odkúpenie) v prospech mesta Spišská Nová Ves. 
   
 

   
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemkov zapísaných v LV 10971, k. ú. 
Spišská Nová Ves a nachádzajúcich sa v areáli autobusovej stanice Spišská Nová Ves, 

Autobusová stanica  
pozemky mesta Spišská Nová Ves 

Pozemky vo vlastníctve 
Drevona, š. p. v likvidácii 

Sládkovičova 
ulica 

Chrapčiakova ulica 
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2. ne-schvaľuje: 
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 
1584/18 (zast. pl.) s výmerou 176 m2, KN-C 1584/19 (zast. pl.) s výmerou 66 m2 a KN-
C 1584/20 (zast. pl.) s výmerou 304 m2, od Slovenskej republiky prostredníctvom 
správcu - Drevona, š. p. v likvidácii, Banská Bystrica, Majerská cesta 98, 974 01 
Banská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu do 13 500,00 €, 

     3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľností podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2014                                                   Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
2. ALKON VT, s. r. o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36582379 

Spoločnosť ALKON VT, s. r. o., IČO 36582379, má záujem o odkúpenie časti 
nehnuteľností  zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

• pozemku parc. č. KN-C 4730/3 (zast. pl.) s výmerou 99 m2, 
• pozemku parc. č. KN-C 4730/5 (zast. pl.) s výmerou 486 m2, ako  geometrickým 

plánom č. 46/2013, vyhotoveným 11. 11. 2013 Ing. Vladimírom Kandrikom, IČO 
41688635, novovytvorenú parcelu z  pozemkov par. č. KN-C 4730/1 (zast.pl.) a KN-C 
4730/2 (ostatné plochy).  

Pozemky tvoria časť parkoviska pri športovej hale v Spišskej Novej Vsi, pričom na 
pozemku par. č. KN-C 4730/3 sa nachádza stavba „Candom“,  súpis. č. 3252, ktorá je vo 
väčšinovom vlastníctve žiadateľa (5/6-tín, zostávajúcu 1/6-tinu t. č. odkupuje od BIC Spišská 
Nová Ves, s. r. o.) a zvyšnú časť tvorí oplotený dvor priľahlý k citovanej stavbe. Vlastníctvo 
stavby je zapísané v LV 9262. 

Žiadateľ predmetné pozemky aktuálne užíva na základe nájomnej zmluvy č. 281/2007 zo 
dňa 3. 10. 2007. 

Oddelenie územného plánovania, ako aj  STEZ – Správa telovýchovných zariadení 
Spišská Nová Ves, súhlasia s predajom pozemkov. 

 

 

Pozemky mesta  
Spišská Nová Ves  

Športová hala 

Ulica Za Hornádom 

Lipová ulica 

V katastrálne mape nie je vyznačené ohraničenie parkoviska! 
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bodu rokovania: 5. 

 

 



MsZ, 12. 12. 2013                                                                            K bodu rokovania: 5. 

5 
 

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemkov konkrétnemu 
žiadateľovi podľa §9a ods. 8 písm. b (pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou). 

Kúpna cena pozemkov určená znaleckým posudkom č. 55/2013, vypracovaným 2. 12.  
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 17 228,25.  

V prípade schválenia predaja pozemkov odporúčame, aby minimálna akceptovateľná 
kúpna cena pozemkov bola určená ako kúpna cena určená znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov 
(znalecký posudok 38,21 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €), čo je 
zohľadnené v návrhu uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
1. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ALKON VT, s. r. o. , Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
36582379, o odkúpenie nehnuteľností  zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
a to: 

• pozemku parc. č. KN-C 4730/3 (zast. pl.) s výmerou 99 m2, 
• pozemku parc. č. KN-C 4730/5 (zast. pl.) s výmerou 486 m2, ako  geometrickým 

plánom č. 46/2013, vyhotoveným 11. 11. 2013 Ing. Vladimírom Kandrikom, IČO 
41688635, novovytvorenú parcelu z  pozemkov parc. č. KN-C 4730/1 (zast.pl.) 
a KN-C 4730/2 (ostatné plochy),  

2. schvaľuje  
odpredaj nehnuteľností  zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

- pozemku par. č. KN-C 4730/3 (zast. pl.) s výmerou 99 m2, 
- pozemku parc. č. KN-C 4730/5 (zast. pl.) s výmerou 486 m2, ako  geometrickým 

plánom č. 46/2013, vyhotoveným 11. 11. 2013 Ing. Vladimírom Kandrikom, IČO 
41688635, novovytvorenú parcelu z pozemkov parc. č. KN-C 4730/1 (zast.pl.) a KN-C 
4730/2 (ostatné plochy), v prospech spoluvlastníkov stavby s. č. 3252, ktorej vlastníctvo 
je zapísané v LV 9262, k. ú. Spišská Nová Ves,  za celkovú kúpnu cenu 17 332,46 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v  prospech nadobúdateľa(ov) 
vlastníctva  podľa tohto uznesenia. 

Z: 30. 6. 2014      Z: prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
3. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ ako spoluvlastník objektu Sadová 1, Spišská Nová Ves, plánuje výstavbu 
garážových boxov a príjazdovej cesty pre 43 bytových jednotiek citovaného objektu. Pri 
projektovaní uvedenej stavby bolo zistené, že jej plánovanou výstavbou dôjde 
k nevyhnutnému zásahu do pozemku par. č. KN-C 4668 (ost. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves. 

Na základe uvedeného žiadateľ dal na vlastné náklady vypracovať geometrický plán č. 
96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN s. r. o., Spišská Nová Ves, IČO 36595578), ktorým sa od 
pozemku par. č. KN-C 4668 (ost. pl.) s výmerou 532 m2 oddelil pozemok par. č. KN-C 
4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Týmto 



MsZ, 12. 12. 2013                                                                            K bodu rokovania: 5. 

6 
 

novovytvoreným pozemkom je stanovená presná výmera zásahu plánovanej výstavby. 
Následne požiadal mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie novovytvoreného pozemku. 

 
Oddelenie územného plánovania nemá pripomienky k predaju novovytvoreného 

pozemku.  
 
Novovytvorený pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí v platnom znení 

navrhujeme predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a. zákona 
o majetku obcí v platnom znení) na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve (kúpna zmluva sa uzavrie až po vydaní kolaudačného rozhodnutia 
na predmetnú stavbu). 

Pre realizáciu verejnej obchodnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
pozemku bola stanovená vo výške jeho všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov. 
Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku určená znaleckým posudkom č. 57/2013 
vypracovaným dňa 4. 12. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
821,00 €. 

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie znaleckého 
posudku 26,56 €, zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 
931,56  €. 
 

 

Situovanie 
žiadaného 
pozemku 
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Žiadaná časť pozemku 
Bytový dom 
Sadová 1 

Pozemok mesta SNV 
KN-C 4668 

 

Bytový dom 
Sadová 1 

Sadová ulica 

OC Madaras 
Hornád 

Pozemok mesta SNV 
KN-C 4668 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako 
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
IČO 36595578), novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.) 
s výmerou 532 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. ne-súhlasí 
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako 
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN s. r. o., Spišská Nová Ves, 
IČO 36595578) novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.) 
s výmerou 532 m2, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s cenou aspoň 931,56 € záujemcovi, ktorý podá 
návrh s najvyššou kúpnou cenou, 

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: 30. 6. 2014      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

4. Viliam Králik, Pri Vyšnej Hati 3879, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ na základe nájomnej zmluvy uzavretej dňa 29. 11. 1989 užíva pozemky parc. č. 
KN-C 1492/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2, KN-C 1492/8 (ost. pl.) s výmerou 119 m2, KN-C 
1492/9 (ost. pl.) s výmerou 25 m2 a KN-C 1492/17 (ost. pl.) s výmerou 363 m2, (čo je celkom 
536 m2) zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorých je postavená malá vodná 
elektráreň („Pri Vyšnej hati“). 

Predmetné pozemky si chce odkúpiť a naďalej ich využívať na prevádzku malej 
vodnej elektrárne. 

 Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú stavby súvisiace s citovanou malou vodnou 
elektrárňou (vodný kanál, stavidlá), ktoré sú vo vlastníctve š. p. Slovenský vodohospodársky 
podnik. Na základe vykonania obhliadky reálneho stavu v teréne všetkými zainteresovanými 
stranami došlo k dohode medzi žiadateľom - Viliamom Králikom - a Slovenským 
vodohospodárskym podnikom. Na  základe tejto dohody sú predmetom kúpy Viliama 
Králika nehnuteľnosti (pozemky) parc. č. KN-C 1492/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 
(zapísaná v LV 1), KN-C 1492/8 (ost. pl.) s výmerou 112 m2, KN-C 1492/9 (ost. pl.) 
s výmerou 23 m2, KN-C 1492/17 (ost. pl.) s výmerou 220 m2 a KN-C 1492/19 (ost. pl.) 
s výmerou 38 m2 (čo je celkom 422 m2)  podľa GP č. 82/2013 zo dňa 30. 10. 2013, ktorý 
vyhotovila spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 36 595 578, všetky v kat. území Spišská Nová Ves. 

Oddelenie územného plánovania súhlasí s predajom predmetných pozemkov. 

Vzhľadom na to, že ide o pozemky, ktoré sú zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľa, 
odporúčame predaj predmetných pozemkov realizovať podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, t. j. predajom v prospech vlastníka malej vodnej 
elektrárne, za cenu určenú znaleckým posudkom s pripočítaním nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva. 
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Hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 44/2013 vypracovaným 11. 09. 
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 28,40 €/m2, t. j. celkom  
11 984,80 €. Náklady spojené s prevodom vlastníctva: vypracovanie znaleckého posudku – 
36,38 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €. Celkovú kúpnu cena za 
pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti o odkúpenie, navrhujeme vo výške 12 087,18 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fľuder“ Žiadané pozemky 
vo vlastníctve 
mesta SNV 

Sídlisko Mier 

Hornád 
OC NEOZÓNA 

Žiadané 
pozemky 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská Nová Ves, na 
prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v lokalite „pri 
fľúdri“, 
2 . ne-schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 1492/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 zapísaný v LV-1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, a pozemkov KN-C 1492/8 (ost. pl.) s výmerou 112 m2, KN-C 1492/9 (ost. 
pl.) s výmerou 23 m2, KN-C 1492/17 (ost. pl.) s výmerou 220 m2 a KN-C 1492/19 (ost. pl.) 
s výmerou 38 m2, všetky podľa GP č. 82/2013 zo dňa 30. 10. 2013, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
36 595 578, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v 
platnom znení, v prospech Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za celkovú kúpnu cenu  12 087,18 €,  
3.  ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v  prospech nadobúdateľa vlastníctva  podľa 
schváleného uznesenia. 

T: 30. 6. 2014                     Z: prednostka úradu 

* * * * * 
 
5. Ing. Katarína Kocková, Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice 

Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť Ing. Kataríny Kockovej, Šoltésovej 
502/10, 040 01 Košice, o odkúpenie pozemkov mesta Spišská Nová Ves - par. č. KN-C 
1231 (ttp) s výmerou 874 m2, KN-C 1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 

Situovanie žiadaných 
pozemkov 
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(záhrady) s výmerou 840 m2, (čo je celkom 2 158 m2) zapísaných v LV-21, k. ú. Hnilec 
(ďalej len „pozemky“).  

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce Hnilec (okrem pozemku KN-C 1231), a to 
v blízkosti hájenky, ktorú mesto Spišská Nová Ves odpredalo minulý rok. Prístup 
k pozemkom je iba strmou poľnou cestou. 

Žiadateľka plánuje na predmetných pozemkoch postaviť rekreačný dom 
s hospodárskym dvorom.  

V prípade, ak MsZ prejaví vôľu pozemky predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení je takto možné vykonať len na základe obchodnej verejnej súťaže (§9a 
ods. 1 písm. a), prípadne dražby. V prípade uplatnenia obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, 
aby minimálna kúpna cena pozemkov bola stanovená vo výške určenej znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemkov (84,68 € vypracovanie znaleckého posudku, 18,00 € inzerát a 66,00 € poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností).  

Hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 56/2013, vypracovaným dňa 3. 12. 
2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 9 689,00€. 

 

 

Hájenka 

Futbalové ihrisko 

Kostol 

Predmetné nehnuteľnosti: 
- pozemok KN-C 1231 
- pozemok KN-C 1232 
- pozemok KN-C 1233 

Obec Hnilec 
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Neexistujúca stavba
(nevymazaná z katastra nehnute

 

Situovanie 
pozemkov
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Predmetné nehnute
- pozemok KN-
- pozemok KN-
- pozemok KN-

stujúca stavba 
katastra nehnuteľností) 

Situovanie 
pozemkov 

Predaná 
„hájenka“ 

bodu rokovania: 5. 

 

 

Predmetné nehnuteľnosti: 
-C 1231 
-C 1232 
-C 1233 
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Pozemok tvorený parcelami 
KN-C 1232 a KN-C 1233 

Parcela KN-C 1231 
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Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Ing. Kataríny Kockovej , Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice, na 
odkúpenie nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-
C 1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2, 
zapísaných v LV 21, k. ú. Hnilec, 

2. ne-schvaľuje  
predaj pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-C 1232 (zast. pl.) 
s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2, zapísaných v LV 21, k. 
ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení, s cenou aspoň 9 857,68 € záujemcovi, ktorý podá návrh 
kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou, 

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: 30. 6. 2014      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

6. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany 
Žiadateľ plánuje  výstavbu bytového domu VILLA NOVA C v lokalite pri 

jestvujúcich dvoch bytových domoch Villa Nova. 
Podmienkou pre realizáciu plánovaného zámeru je aj výstavba prístupovej 

komunikácie a odstavných plôch (ďalej len „stavebné objekty“). Vzhľadom na veľkosť 
žiadateľom vlastnených pozemkov na dané územie nie je možné umiestniť všetky plánované 
objekty, preto sa obracia na mesto so žiadosťou o nájom časti pozemku par. č. KN-C 2398 
(orná pôda) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 310,5 m2, ktorý mu 
umožní vybudovať stavebné objekty, podľa projektu plánovaného bytového domu.  

 

 

Žiadaná časť pozemku 
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Bytové domy 
VILLA NOVA A a VILLA NOVA B 

Hornád 

OC Neozóna 

Nehnuteľnosť mesta Sp. N. Ves 
Predmetný pozemok KN-C 2398  

Predmetný pozemok 

bodu rokovania: 5. 

 

 

Bytové domy  
VILLA NOVA B  
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Stavebné objekty budú verejnosti voľne prístupné (nebudú v oplotenom areáli), 
s neobmedzeným právom užívania verejnosťou, na základe čoho nájomné sa v zmysle 
Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení 
určuje vo výške najmenej 0,10 €/m2/rok, čo je celkom 31,05 € (v opačnom prípade sa uplatní 
cena nájomného vo výške 3,50 €/m2/rok, čo bude zakomponované v príslušnej zmluve). 

Vzhľadom na to, že pozemok má byť využitý na realizáciu stavby trvalého 
charakteru, nájom takéhoto pozemku je podmienený schválením mestským 
zastupiteľstvom.  

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

 
 

 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
žiadosť spol. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 
053 11 Smižany,  o uzavretie nájomnej zmluvy na  časť pozemku par. č. KN-C 2398 
(orná pôda) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 310,5 m2, pre 
účely výstavby prístupovej komunikácie a odstavných plôch k plánovanej stavbe 
bytového domu Villa Nova C, 

2. schvaľuje: 
a. využitie pozemku par. č. KN-C 2398 (ost. pl.) o výmere 896 m2, zapísaný v LV-

1, k. ú. Spišská Nová Ves, na stavebné účely, 
b. nájom časti pozemku par. č. KN-C 2398 (orná pôda) zapísanom v LV 1, k. ú. 

Spišská Nová Ves, v rozsahu 310,5 m2, obchodnou verejnou súťažou s cenou 
ročného nájmu aspoň  31,05 € záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, 

3. ukladá 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom nehnuteľnosti podľa tohto 
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, 

  T: 30. 6. 2014                                          Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

7. SADOVÁ č. 13 - nájom priemyselného areálu 
Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľností tvoriacich priemyselný areál 

Sadová č. 13 v Spišskej Novej Vsi. Ide o administratívnu budovu (486,21 m2 priestorov), 
garáže (2 600,60 m2), „ostatné priestory“ (vrátnica, skladové priestory, kotolňa, dielne) a 
pozemky (dvor) o výmere 12 436 m2. Priestory sú v dlhodobom nájme, pričom nájomcom 
je spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves. Na základe platnej 
zmluvy o nájme predmetný nájom končí 31. 12. 2013, preto mesto Spišská Nová Ves uvedený 
areál (ako celok) navrhuje dať do nájmu na ďalšie užívanie.  

O jeho ďalšie užívanie nižšie uvedenou žiadosťou prejavil záujem doterajší 
nájomca a užívateľ areálu - Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves - 
nakoľko táto spoločnosť, má s mestom Spišská Nová Ves uzavreté dve dlhodobo platné 
zmluvy, ktoré súvisia s užívaním predmetného areálu, a to: 

-  zmluvu č. 276/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
v meste Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 15. 12. 2006 a je platná do 31. 12. 2022, 
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- zmluvu č. 469/2008 o zabezpečovaní verejnoprospešných prác a služieb v meste 
Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 12. 5. 2008 a je platná do 31. 12. 2022. 

Uvedené VZÁJOMNÉ ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY ŽIADATE Ľ POVAŽUJE ZA 
SKUTOČNOSTI HODNÉ OSOBITNÉHO ZRETE ĽA NA TO, ABY AREÁL SADOVÁ 
Č. 13 MAL V UŽÍVANÍ (V NÁJME) PO CELÚ DOBU PLATNOSTI  CITOVANÝCH 
ZMLÚV.  
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Táto žiadosť zatiaľ nebola predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

* * * 
V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 

povinná pri prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom 
je dosiahnuť čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom vlastníctve, pričom 
obec je v zmysle § 9a tohto zákona – ods. (9) - povinná prenechávať svoj majetok do 
nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu.  

Citovaným zákonom stanovené povinnosti obec nie je povinná uplatniť 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 
zdôvodnený; 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. 

Uvedený zámer bol na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle (internetovej 
stránke) mesta zverejnený 26. 11. 2013, pričom na uvedených miestach je umiestnený 
nepretržite až doposiaľ.       

V nadväznosti na to, čo bolo uvedené v predchádzajúcej časti tohto materiálu, 
návrh sadzieb za nájom kancelárií, „ostatných priestorov“ a garáží je v súlade so 
Zásadami predaja a nájmu majetku mesta Spišská Nová Ves, pokiaľ ide o sadzbu za 
dvor, žiadateľ uvádza 0,10 €/m2/rok. Táto sadzba však: 

1. je určená na nájom pozemkov pre nepodnikateľské, súkromné užívanie pozemkov 
pri rodinných domoch, 

2. nezodpovedá výške nájomného, za aké sa v tomto čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu (čo obciam určuje 
zákon o majetku obcí) a nezodpovedá ani výške nájomného, akú si vo vzťahu k mestu 
uplatňujú iné subjekty, vrátane spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, Spišská 
Nová Ves. 

 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby za nájom 
dvora priemyselného areálu Sadová 13 sa uplatnila sadzba vo 
výške aspoň 3,50 €/m2/rok , čím dôjde k súladu so skutočnosťami, 
ktoré boli vyššie spomenuté. 

 
Návrh uznesenia: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. Spišská Nová Ves na 
prenájom priemyselného areálu Sadová č. 13 v Spišskej Novej Vsi, 

2. vyhlasuje, 
že uzavreté dve dlhodobo platné zmluvy, ktoré súvisia s užívaním priemyselného 
areálu Sadová č. 13, a to: 
-  zmluvu č. 276/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
v meste Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 15. 12. 2006 a je platná do 31. 12. 
2022, 
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- zmluvu č. 469/2008 o zabezpečovaní verejnoprospešných prác a služieb v meste 
Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 12. 5. 2008 a je platná do 31. 12. 2022, 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa na to, aby uvedený priemyselný 
areál bol prenajatý spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves, na základe 
čoho v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení:  

3. schvaľuje  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom priemyselného areálu Sadová č. 
13 v Spišskej Novej Vsi spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, 052 01 
Spišská Nová Ves, s nájomným: 
 - 28,00 €/m2/rok za nájom kancelárií, 
 - 8,40 €/m2/rok za nájom ostatných priestorov, 
 - 8,00 €/m2/rok za nájom garáží, 
 - .....???....... €/m2/rok za nájom dvora, 
s uplatnením koeficientu inflácie ekonomiky SR na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2022,  

4. ukladá: 
zabezpečiť zmluvný vzťah na nájom nehnuteľností podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 1. 2014       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
 V Spišskej Novej Vsi 4. 12. 2013 
 
 

Vypracovali: Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš,  Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 

      
 
 


