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        Spišská Nová Ves,  17. 4. 2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 24. 4. 2013 
 
PREDMET:      VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K  NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner       
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Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda prislúchajúca na rozhodnutie MsZ 
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Podpisy: 

  
 
 
Návrhy na uznesenia 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
VECI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOVANÍ MsZ:  
 
1. B. Nemcovej č. 5 - predaj domu obchodnou verejnou súťažou 

Mesto Spišská Nová Ves na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej 
Vsi č. 287/2012 zo dňa 17. 12. 2012 (úplný materiál k tomuto bodu v elektronickej forme sa 
nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2012/17_12_2012/MsZ_17_12_2012_Nehnutelnost-WEB.pdf), vyhlásilo 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na 
odpredaj  predmetnej nehnuteľnosti - dom súpis. čísla 495 vybudovaný na parcele KN-C 
1961 o výmere 538 m2, orientačne označenie B. Nemcovej č. 5, spoločne s pozemkom par. 
č. KN-C 1961 o výmere 538 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská 
Nová Ves. 

Kritériom pre výber kupujúceho bolo podanie najvhodnejšieho návrhu kúpnej 
zmluvy. Kúpna cena bola stanovená vo výške najmenej 25 000,00 €.  

Lehota na podávanie súťažných ponúk s návrhmi kúpnych zmlúv bola inzerátom 
stanovená na  1300 hod. dňa 3. 4. 2013.  Lehota bola stanovená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 309/2013 zo dňa 28. 2. 2013 (úplný materiál 
k tomuto bodu v elektronickej forme sa nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pr
edkladane_materialy/2013/28_2_2013/MsZ_28_2_2013_Nehnutelnosti_WEB.pdf ). 

Dňa 3. 4. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta Spišská 
Nová Ves na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá konštatovala, že v lehote 
stanovenej inzerátom bol vyhlasovateľovi súťaže doručený jeden súťažný návrh kúpnej 
zmluvy, a to od: 

Ing. Ivety Tur ňovej, rod. Hauswirthová, s manželom Mgr. Júliusom Tur ňom, obaja bytom 
Šulekova 15/7, 97101 Prievidza a Ľubomíra Hauswirtha, Trieda l. mája 41/4, Spišská Nová 
Ves (všetci spoločne), s návrhom kúpnej ceny vo výške 25 200,00 €. 
Účastník obchodnej verejnej súťaže splnil všetky vyhlásené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, doručený súťažný návrh kúpnej zmluvy obsahuje 
všetky predpísané náležitosti na to, aby mohol byť vyhlasovateľom obchodnej verejnej 
súťaže akceptovaný. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi odporúča Mestskému zastupiteľstvu  Spišskej Novej Vsi schváliť 
uzavretie kúpnej zmluvy s Ing. Ivetou Turňovou, rod. Hauswirthovou, s manželom Mgr. 
Júliusom Turňom, obaja bytom Šulekova 15/7, 97101 Prievidza a Ľubomírom 
Hauswirthom, Trieda l. mája 41/4, Spišská Nová Ves (všetci spoločne). 

 
Zároveň poznamenávame, že vyhlasovateľ súťaže je v zmysle vyhlásených súťažných 

podmienok oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž ukončiť bez výberu 
návrhu alebo súťaž zrušiť. 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - dom 
súpis. čísla 495 vybudovaný na parcele KN-C 1961 o výmere 538 m2, orientačné 
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označenie B. Nemcovej č. 5, spoločne s pozemkom par. č. KN-C 1961 o výmere 538 
m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská Nová Ves. 

2. ne-schvaľuje 
predaj nehnuteľností - dom súpis. čísla 495 vybudovaný na parcele KN-C 1961 o 
výmere 538 m2, orientačné označenie B. Nemcovej č. 5, spoločne s pozemkom 
par. č. KN-C 1961 o výmere 538 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre 
k. ú. Spišská Nová Ves, na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 
písm. a) a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do 
podielového spoluvlastníctva: 

- podiel ½ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ivety Tur ňovej, 
rod. Hauswirthovej, a Mgr. Júliusa Turňua, obaja bytom Šulekova 15/7, 97101 
Prievidza, 

- podiel ½  do vlastníctva Ľubomíra Hauswirtha, rod. Hauswirth, Trieda l. 
mája 41/4, Spišská Nová Ves,  

za celkovú kúpnu cenu 25 200,00 €, 
3. ukladá 

zabezpečiť prevod nehnuteľností v prospech nadobúdateľov spoluvlastníctva podľa 
tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2013         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
2. ZIMNÁ č. 72 - predaj domu obchodnou verejnou súťažou  

Mesto Spišská Nová Ves na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej 
Vsi č. 288/2012 zo dňa 17. 12. 2012 (úplný materiál k tomuto bodu v elektronickej forme sa 
nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2012/17_12_2012/MsZ_17_12_2012_Nehnutelnost-WEB.pdf), vyhlásilo 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na 
odpredaj  predmetnej nehnuteľnosti - dom súpis. číslo 208 vybudovaný na parcele KN-C 
2614 (zast. pl.) o výmere 712 m2, orientačné označenie Zimná ul. č. 72, spoločne 
s pozemkom parc. č.  KN-C 2614 o výmere 712 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-
1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Kritériom pre výber kupujúceho bolo podanie najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy. 
Kúpna cena bola stanovená vo výške najmenej 150 000,00 €.  

Lehota na doručovanie súťažných ponúk s návrhmi kúpnych zmlúv bola inzerátom 
stanovená na  1300 hod. dňa 3. 4. 2013.  Lehota bola určená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 309/2012 zo dňa 28. 2. 2013 (úplný materiál k tomuto 
bodu v elektronickej forme sa nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pr
edkladane_materialy/2013/28_2_2013/MsZ_28_2_2013_Nehnutelnosti_WEB.pdf). 

Dňa 3. 4. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta Spišská 
Nová Ves na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže s výsledkom: 
• v lehote stanovenej inzerátom bol vyhlasovateľovi súťaže doručený jeden návrh kúpnej 

zmluvy, a to od: 
Vladimír Dobšinský a manželka Zdenka Dobšinská, rod. Vysopalová, obaja bytom 
Nám. Pajdušáka 44, 053 11 Smižany, s návrhom kúpnej ceny vo výške 150 100,00 €, 

• účastník obchodnej verejnej súťaže splnil všetky vyhlásené podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku, 

• doručený súťažný návrh kúpnej zmluvy obsahuje všetky predpísané náležitosti na to, aby 
mohol byť vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže akceptovaný. 
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Ako sme informovali pred časom, mestu Sp. Nová Ves bol 19. 2. 2013 doručený list Ivana 
Jarného, Unit 4, 11 Oswald Street, ELSTERNWICK, VICTORIA, 3185 Austrália , ktorým 
nás informuje, že „v časti ide o majetok, ktorý bol v čase fašistického slovenského štátu 
protiprávnym spôsobom odňatý pôvodnému vlastníkovi a ktorý si ako jeho právny 
nástupca plánujem majetko-právne usporiadať. Vzhľadom na uvedené Vás žiadam, aby 
ste vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž pozastavili, resp. s predmetným majetkom 
nenakladali, a to v záujme právnej istoty potenciálnych účastníkov súťaže.“ 
 Hore uvedený účastník súťaže bol pred podaním súťažného návrhu o obsahu 
predmetného listu oboznámený, čo je zároveň uvedené v čl. V kúpnej zmluvy tvoriacej 
súťažnú ponuku. 
 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na to, že predmetný list je formulovaný len 
veľmi všeobecne (hovorí o nekonkretizovanej časti nehnuteľnosti a o bližšie nekonkreti- 
zovanom zámere pôvodný majetok majetko-právne usporiadať) a objektu hrozí postupná 
devastácia, čo bol jeden z hlavných dôvodov, prečo bol objekt ponúknutý na predaj, komisia 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi konštatuje, že  Mestské 
zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi môže schváliť uzavretie kúpnej zmluvy s Vladimírom 
Dobšinským a manželkou Zdenkou Dobšinskou, rod. Vysopalovou, obaja bytom Námestie 
Pajdušáka 44, 053 11 Smižany. 

 
Zároveň poznamenávame, že vyhlasovateľ súťaže je v zmysle vyhlásených súťažných 

podmienok oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž ukončiť bez výberu 
návrhu alebo súťaž zrušiť. 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - dom 
súpis. číslo 208 vybudovaný na parcele KN-C 2614 (zast. pl.) o výmere 712 m2, 
orientačné označenie Zimná ul. č. 72, spoločne s pozemkom parc. č.  KN-C 2614 
o výmere 712 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. ne-schvaľuje 
predaj nehnuteľností - dom súpis. číslo 208 vybudovaný na parcele KN-C 2614 (zast. 
pl.) o výmere 712 m2, orientačné označenie Zimná ul. č. 72, spoločne s pozemkom 
parc. č.  KN-C 2614 o výmere 712 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) a 
ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v prospech 
Vladimíra Dobšinského, a manželky Zdenky Dobšinskej, rod. Vysopalovej, obaja 
bytom Námestie Pajdušáka 44, 053 11 Smižany, za celkovú kúpnu cenu 
150 100,00 EUR, 

3. ukladá 
zabezpečiť prevod nehnuteľností, v prospech nadobúdateľa podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2013         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
3. LETNÁ č. 52 - predaj domu obchodnou verejnou súťažou  

Mesto Spišská Nová Ves na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej 
Vsi č. 310/2013 zo dňa 28. 02. 2013 (úplný materiál k tomuto bodu v elektronickej forme sa 
nachádza tu: 
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http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pr
edkladane_materialy/2013/28_2_2013/MsZ_28_2_2013_Nehnutelnosti_WEB.pdf), vyhlásilo 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na 
odpredaj nehnuteľnosti - dom súpis. čísla 59 vybudovaný na parcele KN-C 123 o výmere 
711 m2, orientačné označenie Letná ul. č. 52 (spoločne s pozemkom par. č. KN-C 123 o 
výmere 711 m2), ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská Nová Ves. 

Kritériom pre výber kupujúceho bolo podanie najvhodnejšieho návrhu kúpnej 
zmluvy. Kúpna cena bola stanovená vo výške najmenej 150 259,90 €.  

Lehota na podávanie súťažných ponúk s návrhmi kúpnych zmlúv bola inzerátom 
stanovená na  1300 hod. dňa 11. 4. 2013.   

Dňa 11. 4. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta 
Spišská Nová Ves na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá konštatovala, že v 
lehote stanovenej inzerátom bol vyhlasovateľovi súťaže doručený jeden súťažný návrh kúpnej 
zmluvy, a to od: 

Elišky Svobodovej, rod. Bandžuchová, s manželom Emilom Svobodom, rod. Svoboda, obaja 
bytom Jamník 20, 053 22 Odorín, s návrhom kúpnej ceny vo výške 151 000,00 €. Účastník 
súťaže má zámer po predchádzajúcej rekonštrukcii objektu (odhadovaný náklad 
280 000,00 €) z 2/3-tín prízemia vytvoriť literárnu kaviareň, zvyšnú časť využije na 
bytové účely. 

Účastník obchodnej verejnej súťaže splnil všetky vyhlásené podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj pozemku, doručený súťažný návrh kúpnej zmluvy obsahuje 
všetky predpísané náležitosti na to, aby mohol byť vyhlasovateľom obchodnej verejnej 
súťaže akceptovaný. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti komisia v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi vyhlasuje, že Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi môže schváliť 
uzavretie kúpnej zmluvy s Eliškou Svobodovou, rod. Bandžuchová, a manželom Emilom 
Svobodom, rod. Svoboda, obaja bytom Jamník 20, 053 22 Odorín, s podmienkou, že 
Ministerstvo kultúry SR nevyužije svoje zákonné predkupné právo. 

Zároveň poznamenávame, že vyhlasovateľ súťaže je v zmysle vyhlásených súťažných 
podmienok oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž ukončiť bez výberu 
návrhu alebo súťaž zrušiť. 

 
Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - dom 
súpis. čísla 59 vybudovaný na parcele KN-C 123 o výmere 711 m2, orientačné 
označenie Letná ul. č. 52, spoločne s pozemkom par. č. KN-C 123 o výmere 711 
m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská Nová Ves, 
2. ne-schvaľuje 
predaj nehnuteľnosti - dom súpis. čísla 59 vybudovaný na parcele KN-C 123 o 
výmere 711 m2, orientačné označenie Letná ul. č. 52, spoločne s pozemkom par. 
č. KN-C 123 o výmere 711 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. 
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 151 000,00 € určenú obchodnou 
verejnou súťažou vyhlásenou mestom Spišská Nová Ves dňa 5. 3. 2013 podľa §9a 
ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 310/2013 zo dňa 28. 02. 2013 a 
realizovanou podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení:  
 a. Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, IČO 00165182, Nám. SNP č. 
33, 81331 Bratislava 1, na základe predkupného práva daného § 23 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení, 
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 b. Eliške Svobodovej, rod. Bandžuchová, s manželom Emilom Svobodom, 
rod. Svoboda, obaja bytom Jamník 20, 053 22 Odorín, ak subjekt uvedený 
v predchádzajúcom odseku nevyužije svoje zákonom dané predkupné právo, 
3. ukladá 
zabezpečiť prevod nehnuteľností v prospech nadobúdateľa vlastníctva podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 9. 2013        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
4. Hotel Metropol, a. s., Štefánikovo nám. č. 2 , 052 01 Spišská Nová Ves 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi na svojom poslednom minuloročnom 
rokovaní uznesením MsZ č. 291/2012 zo 17. 12. 2012 rozhodlo o opakovaní obchodnej 
verejnej súťaže na predaj akcií Hotela Metropol, a. s., Spišská Nová Ves (úplný materiál 
k tomuto bodu v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/Ms 
Z/predkladane_materialy/2012/17_12_2012/MsZ_17_12_2012_Nehnutelnost-WEB.pdf . 

Ide o predaj akcií emitenta cenných papierov Hotel Metropol, a. s., so sídlom 
Štefánikovo námestie č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31673074, zapísaného v 
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 405/V, a to:  

druh akcií: kmeňové akcie, 
ISIN: 880010000433, 
forma akcií: na meno, 
podoba akcií: zaknihované, 
menovitá hodnota akcií: 3 319,39 EUR, 
počet akcií: 40, 
podiel z emisie: 20 %, 
a 
druh akcií: kmeňové akcie, 
ISIN: SK 1110001635, 
forma akcií: na meno, 
podoba akcií: zaknihované, 
menovitá hodnota akcií: 3 319,39 EUR, 
počet akcií: 420, 
podiel z emisie: 46,666 %, 
čo predstavuje 41,82 %-ný podiel mesta na základnom imaní hotela. 
 
Mesto Spišská Nová Ves (prostredníctvom MsÚ SNV) v súlade s ust. § 9a ods. 1 

písm. a), ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) o najvhodnejší návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy o kúpe akcií Hotela Metropol, a. s., Spišská Nová Ves, podľa § 30 zákona č. 
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch). Súťažné podmienky sú dostupné na webovom sídle 
mesta Spišská Nová Ves v rámci archivovanej dokumentácie mestským zastupiteľstvom 
prerokovávaných materiálov. 

OVS bola vyhlásená dňom 8. 1. 2013, v stanovenej lehote - do 31. 1. 2013 - bol mestu 
doručený jediný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií v rámci obchodnej verejnej 
súťaže, a to od spoločnosti KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice. 
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Dňa 5. 2. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta 
Spišská Nová Ves na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže. Komisia skontrolovala 
obsah doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh má splnené všetky vyhlásené 
podmienky súťaže a je v súlade s kritériami na vyhodnotenie súťažných návrhov, podľa 
ktorých je rozhodujúcim kritériom ponúkaná kúpna cena, doručený návrh vyhlásila za 
víťazný. 

Na základe uvedeného Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Nová Ves môže v 
súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení schváliť 
prevod vlastníctva akcií emitenta Hotel Metropol, a. s., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, 
IČO: 31 673 074, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 
č. 405/V, a to 40 kmeňových zaknihovaných akcií ISIN: 880010000433, znejúcich na 
meno, v menovitej hodnote akcií 3 319,39 EUR, a 420 kmeňových zaknihovaných akcií 
ISIN: SK 1110001635, znejúcich na meno, v menovitej hodnote akcií 3 319,39 EUR, v 
prospech spoločnosti KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36596086, 
ktorá v rámci VOS mestu Spišská Nová Ves za uvedené akcie ponúka celkovú kúpnu 
cenu 180 000,00 EUR (čo je 391,3044 EUR/1 akcia) s tým, že túto kúpnu cenu zaplatí v 
štyroch splátkach takto: 

- 50 000 EUR do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií Hotela 
Metropol, a.s., 

- 40 000 EUR do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií 
Hotela Metropol, a.s., 

- 50 000 EUR do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií 
Hotela Metropol, a.s., 

- 40 000 EUR do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode akcií 
Hotela Metropol, a.s. 

 
Zároveň poznamenávame, že vyhlasovateľ súťaže je v zmysle vyhlásených 

súťažných podmienok oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž ukončiť 
bez výberu návrhu alebo súťaž zrušiť. 

 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 
1. berie na vedomie 
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií Hotela Metropol, a. 
s., Spišská Nová Ves, 
2. ne-schvaľuje 
prevod vlastníctva cenných papierov na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 
9a ods. 1 písm. a) a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z vlastníctva mesta Spišská Nová Ves emitenta cenných papierov Hotel Metropol, a. 
s., so sídlom Štefánikovo námestie č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31673074, 
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 
405/V, a to 40 kmeňových zaknihovaných akcií ISIN: 880010000433, znejúcich na 
meno,  v  menovitej  hodnote  akcií  3 319,39 EUR, a 420 kmeňových zaknihovaných 
akcií ISIN: SK 1110001635, znejúcich na meno, v menovitej hodnote akcií 3 319,39 
EUR, v prospech spoločnosti KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 
36596086, za celkovú kúpnu cenu 180 000,00 EUR, čo je po 391,3044 EUR za 
každú akciu, 
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3. ukladá 
zabezpečiť prevod vlastníctva cenných papierov emitenta cenných papierov Hotel 
Metropol, a. s., so sídlom Štefánikovo námestie č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 
31673074, v prospech nadobúdateľa podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 06. 2013      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

5. MADARAS PARK – využitie časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho rokovania dňa 17. 12. 2012 
uznesením č. 300/2012 schválilo zámer využitia časti pozemkov mesta nachádzajúcich sa 
v Madaras parku. Zámer bol schválený s cieľom poskytnúť možnosť rozšíriť služby v danej 
lokalite vopred nešpecifikovaným spôsobom. 

V súlade s uvedeným uznesením bola 22. 1. 2013 vyhlásená obchodná verejná súťaž 
(OVS) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie pozemkov, na základe ktorej na 
časť pozemkov bola uzavretá nájomná zmluva pre realizáciu tzv. lanového parku. OVS na 
využitie zvyšnej časti ponúkaného územia bola neúspešná. 

Na základe uvedenej skutočnosti si dovoľujeme navrhnúť zopakovanie OVS na 
využitie predmetnej časti pozemkov Madaras parku 

 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. schvaľuje: 
a. zámer využiť časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves tvoriacich súčasť Madaras 
parku na rozšírenie služieb návštevníkom tejto časti mesta Spišská Nová Ves, 
b. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na využitie (nájom) územia 
pozostávajúceho z časti pozemku mesta Spišská Nová Ves zapísaného v LV-1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, a to časti parcely KN-C 3698/1 (ostatné plochy) v rozsahu 
vyznačenom v priloženej grafickej prílohe,  

OC Madaras 

Hornád 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Teplička 

Amfiteáter 

Ponúkaná časť parcely 
KN-C 3698/1 

Sídlisko Tarča 

Madaras park 29m x 75,00 m 
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2. ukladá: 
a. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na využitie pozemkov podľa predchádzajúceho 
odseku tohto uznesenia 
b. doručené ponuky predložiť mestskému zastupiteľstvu na rozhodnutie. 
T: 30. 06. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
6. Občianske združenie Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská 3, 052 01 Spišská Nová Ves 

OZ Agentúra pre rozvoj Spiša je na základe Zmluvy o nájme č. 324/SF/2011 zo dňa 
29. 6. 2011 užívateľom nebytových priestorov v dome Letná č. 49 s ročným nájomným 
480,16 €, ktoré nájomca využíva pre účely prevádzky „Tvorivá diel ňa ľudových remesiel“. 
Výrobnú činnosť tu vykonávajú mentálne a zdravotne postihnuté osoby.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 286/2012 zo dňa 17. 12. 
2012 bol OZ Agentúra pre rozvoj Spiša schválený PRENÁJOM priestorov o ploche spolu 
138,52 m2 (dielňa 43,73 m2, denná miestnosť 9,18 m2, chodba 3,74 m2,  WC a umyváreň 
3,37 m2, sklad 56,80 m2, sklad 21,70 m2), a to na dobu 15-tich rokov, s nájomným podľa 
platných Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves.  

OZ do sprevádzkovania priestorov  vložilo a kvôli komplexnej rekonštrukcii naďalej 
vkladá značný objem vlastných prostriedkov. Pre neziskovú organizáciu je problematické 
udržať činnosť dielne, nakoľko už samotné prevádzkové náklady sú finančne náročné. 
Z uvedených dôvodov OZ Agentúra pre rozvoj Spiša sa obracia na mesto Spišská Nová Ves 
so žžžiii aaadddooosssťťťooouuu   ooo   zzzmmmeeennnuuu   fff ooorrrmmmyyy   nnnááájjjmmmuuu, a to nnnaaa      VVVÝÝÝPPPOOOŽŽŽIIIČČČKKKUUU   nnnaaa   dddooobbbuuu   111555   rrr oookkkooovvv...   

 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, pri čom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Vzhľadom na to, že ide o účel využitia, ktorý umožňuje uplatniť sa občanom 
s výrazne obmedzenými možnosťami sebarealizácie v spoločnosti, MsZ uznesením č. 313 
z 28. 2. 2013 schválilo (16-timi hlasmi) zámer výpožičky priestorov. 

Na základe toho MsÚ v zmysle zákona o majetku obcí uvedený zámer zverejnil 2. 
4. 2013 na úradnej tabuli a webovom sídle mesta, pričom toto zverejnenie sa na 
uvedených miestach nachádza doposiaľ. K uvedenému zámeru neboli doručené žiadne 
pripomienky alebo návrhy, na základe čoho MsZ môže prijať príslušné uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3, Spišská 
Nová Ves, na dlhodobú výpožičku priestorov mesta Sp. Nová Ves v objekte Letná ul. č. 49 v 
Sp. Novej Vsi, občanmi s mentálnym a zdravotným postihnutím, 
2. vyhlasuje,  
že uplatnenie občanov s mentálnym a zdravotným postihnutím v rámci činnosti 
Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská 3, Spišská Nová Ves, 
realizovanej v objekte Letná ul. č. 49 (zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves), 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho 
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3. schvaľuje 
výpožičku nebytových priestorov: dielňa - 43,73 m2, denná miestnosť - 9,18 m2, chodba - 
3,74 m2,WC a umyváreň - 3,37 m2, sklad - 56,80 m2, sklad - 21,70 m2 v objekte Letná ul. č. 
49 (súp. č. 56, zapísaný v LV-1), k. ú. Spišská Nová Ves, na dobu 15-tich rokov, pre 
Občianske združenie Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3, Sp. Nová Ves,  
4. ukladá: 
zabezpečiť uzavretie príslušného zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2013        Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
7.  Predaj pozemku KN-C 164/14 podľa geometrického plánu - ZMENA UZNESENIA  

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 294/2012 zo dňa 17. 12. 2012 
schválilo zrealizovanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 
Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to pozemku par. č. KN-C 
164/14 (zast. pl.) o výmere 25 m2, ako geometrickým plánom č. 29/2012, vyhotoveným dňa 
27. 11. 2012, novovytvorenú parcelu z parcely par. č. KN-E 50378/1 (záhrada). 
Predložený návrh sa nachádza tu:  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2012/17_12_2012/MsZ_17_12_2012_Nehnutelnost-WEB.pdf (str. 17), 
uznesenie tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/uzne
senie/2012/uznesenia_MsZ_17-12-2012_14.pdf (str. 13). 

Pôvodný záujemca a iniciátor predmetného zámeru predaja citovaného pozemku 
však medzičasom doručil iný geometrický plán, ako ten, na základe ktorého MsZ 
rozhodovalo o zámere predaja pozemku, na základe čoho prevod vlastníctva pozemku 
podľa citovaného uznesenia sa stal nerealizovateľným, a preto navrhujeme: 

- vyhlásenú obchodnú súťaž na prevod vlastníctva predmetného pozemku zrušiť, 
- zrušiť uznesenie MsZ č.  294/2012 zo dňa 17. 12. 2012, 
- rozhodnúť o  návrhu nového uznesenia, v ktorom je uvedený teraz platný 

geometrický plán.   
 

 

Situovanie  
KN-C 164/14 

Dom s dvorom  
záujemcu o pozemok 
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Hviezdoslavova ulica 

Školská ulica 

Predmetný pozemok 
KN-C 164/14 

 

Univerzita Konštantína 
Filozofa 

Nehnuteľnosti 
záujemcu 

Parcela  
KN-C 164/14 
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Cena pozemku určená znaleckým posudkom č. 39/2012 vypracovaným dňa 6. 12. 2012 

Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 1 004,00 €. 
Pre realizáciu novej obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna 

cena pozemku bola znovu stanovená vo výške jeho hodnoty určenej citovaným znaleckým 
posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 
pozemku (18,00 € za zverejnenie súťaže, 26,56 € za vypracovanie posudku, 66,00 € za 
vklad do katastra nehnuteľností). 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 
294/2012 zo dňa 17. 12. 2012, 
2. ruší 
obchodnú verejnú súťaž realizovanú podľa citovaného uznesenia, ako aj samotné 
uznesenie č. 294/2012 zo dňa 17. 12. 2012, 
3. schvaľuje  
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 164/14 (zast. pl.)  o výmere 25 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, podľa GP č. 46193600-17/2013 zo dňa 5. 3. 2013, ktorý vyhotovil Ing. 
Miloš Ondruš, IČO 46193600, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. 
a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 1114,56 €, záujemcovi, 
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. 
4. 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. 9. 2013      Z: prednosta úradu 
* * * * *  

Predmetný pozemok  
KN-C 164/14 
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NOVÉ VECI:  
 
8. Ing. Radoslav Palušák, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ, ktorý  je vlastníkom nehnuteľností – pozemkov KN-C 8247/3 (zast. pl),  KN-C 
8247/3 (zast. pl.) a KN-C 8248/2 (záhrady) v Novoveskej Hute, požiadal Mesto Spišská 
Nová Ves o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorej je vybudovaná príjazdová cesta k jeho pozemkom. 

Predmetná príjazdová cesta zároveň slúži na prístup aj Jánovi Baronovi, Slnečná 
9144/23, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, na prístup a príjazd na jeho 
nehnuteľnosti. 

Aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam a aby vlastníci obidvoch nehnuteľností 
mohli nerušene užívať predmetný pozemok na prístup a príjazd na svoje nehnuteľnosti, 
navrhujeme, aby pozemok bol predaný obom záujemcom do podielového spoluvlastníctva 
(každý v podiele po 1/2-vici), o čom obaja boli informovaní a s návrhom súhlasia.  

Keďže ide o pozemok, ktorým sa bude zabezpečovať VVVSSSTTT UUUPPP   AAA   VVVJJJAAAZZZ DDD   NNNAAA   
NNNEEEHHHNNNUUUTTT EEEĽĽĽNNNOOOSSSTTT III       III BBBAAA   SSSPPPOOOMMM ÍÍÍ NNNAAANNNÝÝÝCCCHHH    VVVLLL AAASSSTTT NNNÍÍÍ KKK OOOVVV , odporúčame pozemok 
predať podľa zákona o majetku obcí v platnom znení podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa), a to za cenu najmenej vo výške všeobecnej 
hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.  

 

 

Nehnuteľnosti  
Jána Barona 

Nehnuteľnosti  
Ing. Radoslava Palušáka 

Predmetná nehnuteľnosť  
Mesta Spišská Nová Ves 

 pozemok par. č. KN-C 8275/4, 
k. ú. Spišská Nová Ves 



MsZ, 24. 4. 2013                                                                                    K bodu rokovania: 14. 

14 
 

 
 
 
Hodnota citovaného pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 14/2013 zo dňa 3. 4. 

2013, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, je 182,00 €. 
K danej sume navrhujeme pripočítať náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemku (26,56 € za vypracovanie znaleckého posudku, 66,00 € poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia.  

 
Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 

Nehnuteľnosť  
Mesta Spišská Nová Ves 
pozemok par. č. KN-C 

8275/4, k. ú. Spišská Nová 
Ves 

Bývalý pioniersky 
tábor 

Novoveská Huta 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Rožňava 
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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
2. vyhlasuje,  
že využitie pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2 na prístup 
a príjazd výlučne k priľahlým nehnuteľnostiam vo vlastníctve  Ing. Radoslava 
Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, Slnečná 9144/23, 053 
31 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho 
3. schvaľuje 
zámer prevodu pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v 
platnom znení, do podielového spoluvlastníctva Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 
25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, Slnečná 9144/23, Spišská Nová Ves 
(každý v podiele po 1/2–vici), za celkovú kúpnu cenu 274,56 €, 
4. ukladá: 
zámer prevodu vlastníctva pozemku zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí 
v platnom znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 

T: 30. 6. 2013        Z: prednosta úradu 
* * * * *  

 

Predmetný 
pozemok 

Nehnuteľnosti 
záujemcov 
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9. Ing. Rudolf Uhliar, r. Uhliar, Považská 19, 052 01 Spišská Nová Ves  
 Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti parc. č. KN-C 7655/2 (zastavané plochy 
a nádvoria) s výmerou 311 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves. Na základe stavebného 
povolenia zo dňa 13. 09. 2010, č. 20-3941/2010-Ag, žiadateľ na tomto pozemku realizuje 
stavbu rodinného domu, ktorá je pred dokončením.  

Žiadateľ má záujem o odkúpenie pozemkov, ktoré sú priľahlé k pozemku 
zastavaného spomenutou stavbou, a to parc. č. 7655/3 KN-C (zastavané plochy a 
nádvoria) s výmerou 52 m2 a parc. č.  KN-C 7655/4 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 
3 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves,  podľa GP č. 80/2012 zo dňa 04. 01. 2013, ktorý 
vyhotovil Ing. Miloš Kršjak, DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves. Ide 
o pozemky vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, zapísané v LV 1.  
 Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s odpredajom 
predmetných pozemkov, preto odporúčame predaj pozemkov realizovať obchodnou verejnou 
súťažou.  

Všeobecná hodnota pozemku určená  znaleckým  posudkom č. 13/2013 
vypracovaným 27. 03. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská  Nová Ves, 
je 1 242,00 €. 

Na základe uvedeného odporúčame citovaný pozemok odpredať za cenu určenú 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva (cena  ZP 
26,56 €, poplatok  za  vklad  do  katastra  nehnuteľností  66 €),  t. j. celkom za 1 334,56 €.  
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Rudolfa Uhliara o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 7655/3 
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 52 m2 a parc. č. KN-C 7655/4 (zastavané 
plochy a nádvoria) s výmerou 3 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves,  podľa 
GP č. 80/2012 zo dňa 04. 01. 2013,    

2. ne-schvaľuje  
odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves obchodnou verejnou súťažou 
podľa § 9a ods. 8 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C  
7655/3 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 52 m2 a KN-C parc. č. 7655/4 
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 3 m2, katastrálne územie Spišská Nová 
Ves,  podľa GP č. 80/2012 zo dňa 04. 01. 2013, ktorý vyhotovil Ing. Miloš Kršjak, 
DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu aspoň 1 334,56 €,  
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,  

3.   ukladá 
a. zrealizovať obchodnú verejnú súťaž v súlade s §281 až § 288 Obchodného 
zákonníka v platnom znení na predaj pozemkov podľa tohto uznesenia, 
b. zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2013      Z: prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
 
10.  Matej Rusňak, Ružová 7, 053 11 Smižany 
 Žiadateľ má záujem o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 6767/1 (zast.plochy 
a nádvoria) zapísanom v LV-1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzeným 
geometrickým plánom č. 6/2013, vyhotoveným Ing. Vladimírom Kandríkom dňa 19. 03. 
2013. Ide pozemok parc. č. KN-C 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2 vzniknutý 
odčlenením časti pozemku parc. č. KN-C 6767/1. Odčlenenú parcelu má záujem pričleniť 
k pri ľahlej nehnuteľnosti, ktorú plánuje využiť na prevádzku súkromnej materskej 
školy. 
 Oddelenie územného plánovania nemá pripomienky k predaju predmetného 
pozemku s tým obmedzením, že nové oplotenie bude realizované mimo ochranných pásiem 
všetkého druhu. 

Pozemok v súlade so znením zákona o majetku obcí v platnom znení navrhujeme 
predať obchodnou verejnou súťažou. 

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 pozemku určená znaleckým posudkom č. 18/2013 
vypracovaným dňa 15. 04. 2013 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
14 920,00 €. 

Po pripočítaní nákladov Mesta (vypracovanie znaleckého posudku 37,40 €, 
zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 15 041,40 €. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Mateja Rusňaka, Ružová 7, 053 11 Smižany,  o odkúpenie pozemku parc. č. 
KN-C 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2, v kat. území Spišská Nová Ves, 

2. ne-súhlasí 
s odpredajom pozemku KN-C parc. č. 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 06/2013 zo dňa 19. 03. 2013, ktorý vyhotovil Ing. 
Vladimír Kandrík, geodet, E. M. Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, 
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení, za cenu aspoň 15 041,40 € záujemcovi, ktorý podá pre Mesto 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, 

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. 9. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

11. NIVON s. r. o., Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
 Žiadateľ je spoluvlastníkom budovy postavenej na pozemku KN-C parc. č. 3275/8 (zast. 
plochy a nádvoria) s výmerou 461 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves. Po uzatvorení 
Zmluvy o budúcej zámennej zmluve č. 467/2008 zo dňa 29. 09. 2008 (uzavretá na základe 
uznesenia MsZ č. 318 zo dňa 24. 4. 2008), na základe stavebného povolenia, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 27. 03. 2009, žiadateľ zrealizoval prístavbu sociálnych zariadení a skladov 

Pozemok mesta SNV 
V pôvodnom stave 

 

Smer  
Novoveská Huta 

Hlinica 

Kamenný obrázok 

F. Urbánka 
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na pozemku KN-C parc. č. 3275/35 (zast. plochy a nádvoria) s výmerou 984 m2, ktorého 
vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves.  
 V zmysle zmluvy o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy a po dohode oboch 
zmluvných strán navrhujeme zámenu pozemkov v rozsahu podľa grafickej prílohy: 
 – pozemok parc. č. KN-C 3275/81 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 118 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, zastavaný spomenutou prístavbou, podľa GP č. 71/2009 zo 
dňa 4. 12. 2009, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, v prospech NIVON s. r. 
o.,  
 – pozemok parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 19/2013 zo dňa 4. 4. 2013, ktorého výlučným 
vlastníkom je NIVON s. r. o. , v prospech mesta Spišská Nová Ves (ide o pozemok, 
v ktorom sa nachádzajú siete mesta, v opačnom prípade by sme museli vlastníkovi platiť 
nájomné!!!). 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/81 určená  znaleckým  posudkom   
č. 15/2013 vypracovaným dňa 24. 4. 2013 Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa 284/1,      
052 01 Spišská Nová Ves, je 2 141,70 €. 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 3275/93 určená  znaleckým  posudkom   
č. 15/2013 vypracovaným dňa 24. 4. 2013 Ing. Stanislavom Hanulom, Fraňa Kráľa 284/1,   
052 01 Spišská Nová Ves, je 9 020,55 €. 

Na základe uvedeného odporúčame citované pozemky zameniť s finančným 
doplatkom 6 878,85 €, čo je rozdiel všeobecných hodnôt zamieňaných pozemkov.  

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva (cena za vypracovanie znaleckého posudku  
a poplatok za vklad od katastra nehnuteľností) budú rovnakým dielom znášať obaja 
účastníci zámeny pozemkov.  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o stave prípravy zámeny pozemkov podľa Zmluvy o budúcej zámennej 
zmluve č. 467/2008 zo dňa 29. 09. 2008, 
2. vyhlasuje,  
že nadobudnutie vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/93, v ktorom sa 
nachádzajú inžinierske siete mesta, do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, je 
skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho 
3. schvaľuje 
zámer zámeny pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves: 

– pozemok parc. č. KN-C 3275/81 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 118 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 71/2009 zo dňa 4. 12. 2009, ktorého 
vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, v prospech NIVON s. r. o.,  

 – pozemok parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2, 
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 19/2013 zo dňa 4. 4. 2013, ktorého 
vlastníkom je NIVON s. r. o. , v prospech mesta Sp. N. Ves, s doplatkom 6 878,85 €, 
čo je  rozdiel hodnôt zamieňaných pozemkov, 
4. ukladá: 
zámer zámeny pozemkov zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom 
znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 

T: 30. 6. 2013        Z: prednosta úradu 
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* * * * * 
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12. ndh NÁBYTOK s. r. o., Drevárska 944/4, 052 01 Spišská Nová Ves 
Spoločnosť požiadala o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu 

a prejazdu cez pozemky par. č. KN-C 3275/1 (zast. pl.), KN-C 3275/28 (zast. pl.), KN-C 
3275/82 (zast. pl.) a KN-C 3303/1 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech vlastníka 
alebo spoluvlastníkov parcely parc. čísla KN-C 3275/26 (zast. pl.) zapísaného v LV 9517, 
k. ú. Spišská Nová Ves, nakoľko . 

Ide o pozemky v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi, na 
ktorých sa nachádza účelová komunikácia mesta Spišská Nová Ves.  

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 2/2013, vyhotoveným Ing. 
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, dňa 11. 2. 2013. 

Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že iba touto komunikáciou je možný prístup k pozemku 
par. č. KN-C 3275/26 (zast. pl.), ktorej vlastníkom je žiadateľ, čím si žiadateľ chce touto 
formou do budúcna zabezpečiť jeho bezproblémové užívanie. 

Vecné bremeno sa zriadi odplatne. Žiadateľ uhradí za zriadenie vecného bremena Mestu 
Spišská Nová Ves jednorazovú náhradu  a náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, 
spolu vo výške 195,00 €. Hodnota citovanej náhrady je stanovená znaleckým posudkom č. 
16/2013 zo dňa 24. 4. 2013 vypracovaným Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 284/1, Sp. 
Nová Ves. 

Náklady na zriadenie vecného bremena znáša žiadateľ. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti ndh NÁBYTOK s. r. o., Drevárska 944/4, 052 01 Spišská Nová 
Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Sp. Novej Vsi, 

2. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena v znení zápisu v Liste vlastníctva č. 1, časť “C - 
Ťarchy“: 
 „Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého 
vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností - pozemkov registra C KN 
parcelné číslo 3275/1, 3275/28, 3275/82 3303/1 zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť právo prechodu a 
prejazdu cez tieto nehnuteľnosti, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
2/2013, vyhotoveným Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187 dňa 11. 2. 2013 v 
prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti – pozemku  
registra C KN parcelné číslo 3275/26 (zast. pl.), zapísaného v LV 9517, k. ú. 
Spišská Nová Ves“, s finančnou odplatou 195,00 €, a úhradou zriadením vecného 
bremena vyvolaných nákladov, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2013       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 17. 4. 2013 
 
Vypracovali:  Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
            

         


