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        Spišská Nová Ves,  25. 9. 2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 26. 9. 2013 
 
PREDMET:      VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM  

    – dodatok  
 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       
                           
Spracoval:  PhDr. Ľ. Šefčíková, Ing. M. Kellner       
                           
Prerokované: - - -  
 
Dôvod predloženia: majetkoprávna agenda prislúchajúca na rozhodnutie MsZ 
 
Prizvaný: - - -  
 
Podpisy: 
  
 
 
 
   
 
 
Návrh uznesenie 
je uvedené v závere materiálu 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
13. ZMENA SPRÁVCU ČASTI NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA  

Z dôvodu zmeny financovania centier voľného času muselo aj mesto Spišská Nová 
Ves prijať účinné opatrenia na zníženie prevádzkových a mzdových nákladov na záujmové 
vzdelávanie tak, aby bolo možné z pridelenej štátnej dotácie financovať samotnú činnosť 
záujmových útvarov. 

Z  vyššie uvedeného dôvodu vedenie mesta rozhodlo o presťahovaní CVČ Adam do 
malej budovy ZŠ Hutnícka, Hutnícka č. 18 (súp. č. 3038 na parcele KN-C 1440/2), Spišská 
Nová Ves, kde budú zamestnanci CVČ Adam realizovať voľnočasové  aktivity pre deti 
a mládež zo sídliska Západ a súčasne budú realizovať všetky aktivity tak, ako doteraz 
(garancia predmetových súťaží a olympiád, športové postupové súťaže, správa dopravného 
ihriska, mestské podujatia ap.). 

V súvislosti s uvedeným zámerom je potrebné doriešiť majetkoprávny vzťah 
k predmetnej nehnuteľnosti. Ten je možné riešiť výpožičkou, nájmom alebo zverením do 
správy. Aby CVČ Adam mohlo komplexne zabezpečiť prevádzku a údržbu danej 
nehnuteľnosti pre svoju činnosť a aby pri tom nebolo odkázané na doterajšieho správcu, 
navrhujeme, aby predmetná časť nehnuteľnosti bola v súlade s § 6a zákona o majetku obcí 
v platnom znení odňatá zo správy ZŠ Hutnícka č. 16 a zverená do správy CVČ Adam, 
Levočská č. 16, Spišská Nová Ves. 

CVČ Adam tak bude realizovať aktivity v priestoroch ZŠ Hutnícka 16 a sídlo 
s priestormi na činnosť  bude mať v časti „B“ malej budovy  Hutnícka 18. 

Vymedzenie predmetnej časti nehnuteľnosti je dané grafickými prílohami 
(v pôdorysoch šrafovaním), ktoré sú uvedené na nasledujúcich stranách tohto dokumentu.  

* * * * * 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o riešení aktuálnych priestorových potrieb CVČ Adam v Spišskej Novej Vsi, 
2. schvaľuje:  
 a. odňatie časti budovy  Hutnícka č. 18 - súp. č. 3038 na parcele KN-C 1440/2, k. ú. 
Spišská Nová Ves, zo správy Základnej školy, Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves, IČO 
035543922, v rozsahu určenom grafickým vymedzením daným predloženým a prerokovaným 
dokumentom, podľa § 6a zákona o majetku obcí v platnom znení, 
 b. zverenie do správy časti majetku mesta Spišská Nová Ves v rozsahu podľa 
predchádzajúceho odseku tohto uznesenia Centru voľného času Adam, Levočská 16, Spišská 
Nová Ves, IČO 00188000, podľa § 6a zákona o majetku obcí v platnom znení, s platnosťou 
od 1. 10. 2013, 
3. ukladá 
zabezpečiť protokolárny prechod správy predmetnej nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 
T: 01. 10. 2013       Z: prednosta úradu  

* * * * * 
 Sp. Nová Ves, 25. 9. 2013 
 

Vypracovali: PhDr. Ľ. Šefčíková, Ing. M. Kellner 
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