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        Spišská Nová Ves,  10. 7. 2014 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 18. 7. 2014 
 
PREDMET:      VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K  NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Bc. Ľ. Andráš, JUDr. L. Baldovská (4.), Mgr. M. Chroustová (4.),  
                         Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner       

                           
Prerokované: - - -  
 

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

 
 
    

   
 
 
Návrhy na uznesenia 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
1.    PhDr. Jozef Bučko s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú výlučnými spoluvlastníkmi domu súp. č. 215 postaveného na pozemku 
KN-C 2623/1 (zast. pl.). Taktiež sú spoluvlastníkmi priľahlého pozemku par. č. KN-C 
2623/2 (zast. pl.) a podielovými spoluvlastníkmi (podiel 1/2) domu súp. č. 214 
postaveného na pozemku par. č. KN-C 2621 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves. 

Súčasťou ich dvora je aj časť pozemku par. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 
m2, zapísaného v LV-1 , k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý si žiadatelia chcú majetkoprávne 
vysporiadať z dôvodu vyriešenia  prístupových a príjazdových pomerov k ich 
nehnuteľnostiam.  

Na základe uvedeného požiadali o odkúpenie geometrickým plánom č. 28/2014 
(vyhotovený 20. 5 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO: 73248454) novovytvorenej parcely č. 
KN-C 2771/5 (zast. pl.) s výmerou 27 m2. 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok, ktorým sa bude zabezpečovať VSTUP 
A VJAZD NA NEHNUTE ĽNOSTI  SPOMÍNANÝCH VLASTNÍKOV, odporú čame 
na túto skutočnosť brať osobitný zreteľ a pozemok predať podľa § 9a ods. 8 písm. e 
zákona o majetku obcí v platnom znení (t. j. osobitný zreteľ), a to za cenu najmenej vo 
výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.  

Cena pozemku par. č. KN-C 2771/5 určená znaleckým posudkom č. 28/2014, 
vypracovaným 9. 6. 2014 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 
999,81 € (37,03 €/m2). 

* * * 

 
 

Žiadaný 
pozemok 
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* * *  

 
Táto žiadosť bola predmetom rokovania MsZ 19. 6. 2014, k čomu MsZ prijalo 

uznesenie č. 457/2014. Ním bol schválený zámer predaja pozemku (s uplatnením osobitného 
zreteľa – zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľa) v prospech vyššie 
uvedeného žiadateľa (pôvodný materiál v elektronickej forme sa nachádza tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2014/19_6_2014/MsZ_19_6_2014_Nehnutelnosti_web.pdf).  
 Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov (12), 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. 

Schválený zámer bol zverejnený 2. 7. 2014 (a t. č. stále je) tak, ako to ukladá zákon 
o majetku obcí v platnom znení. 

Na základe uvedeného je o danom zámere možné rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o zverejnení zámeru predaja časti majetku mesta na úradnej tabuli mesta 
Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej) podľa uznesenia MsZ SNV č. 457/2014 z 19. 
6. 2014, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 m2, 
zapísanom v LV1 , k. ú. Spišská Nová Ves, PhDr. Jozefovi Bučkovi s manželkou, 
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, 
 

Pozemok  
mesta Spišská Nová Ves 
KN-C 2771/3 (zast. pl.),  
k. ú. Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti žiadateľa 

Žiadaný pozemok  
KN-C 2771/5 (zast. pl.)  
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2. vyhlasuje,  
že využitie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3  (zast. pl.) v rozsahu 27 m2 na 
zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľa je skutočnosťou 
hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho 

3. schvaľuje  
predaj časti pozemku parc. č. KN-C 2771/5 (zast. pl.) s výmerou 27 m2 ako 
geometrickým plánom č. 28/2014 (vyhotovený 20. 5 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO: 
73248454) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2771/3 (zast. pl.), PhDr. Jozefovi 
Bučkovi s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 
písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú kúpnu cenu 1 092,56 €, 

4. ukladá 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

Z: 30. 11. 2014      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
2. PRESTIGE REAL, s. r. o., Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Sp. N. Ves, IČO 36 180 378 

Spoločnosť PRESTIGE REAL, s. r. o., má záujem získať do vlastníctva časť 
nehnuteľnosti – pozemku KN-E 51697, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý je zapísaný 
v LV 4342 v prospech mesta Spišská Nová Ves, v rozsahu pozemkov podľa GP 33/2014 zo 
dňa 27. 05. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, Geodetické a kartografické 
práce, IČO 37 181 726 - parc. č. KN-C 3606/4 (ost. pl.) s výmerou 394 m2 a KN-C 9135/7 
(zast. pl.) s výmerou 73 m2  (spolu 467m2).   

Spoločnosť PRESTIGE REAL, s. r. o., za uvedené pozemky ponúka na zámenu 
parcely č. KN-C 9140/3 (zast. pl.) s výmerou 474 m2, KN-C 9140/5 (ost. pl.) s výmerou 303 
m2, zapísaných v LV 1692 a parc. č. KN-C 9140/4 (ost. pl.) s výmerou 60 m2 (spolu 837 m2)   
podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 05. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, 
Geodetické a kartografické práce, IČO 37 181 726,  všetky sa nachádzajú v kat. území Spišská 
Nová Ves.  

Na ponúkaných pozemkoch je vybudovaná cesta mesta Spišská Nová Ves (cesta 
na Podskalu) a je teda v  záujme mesta ponúkané pozemky získať do vlastníctva, čo 
navrhujeme považovať za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa (podľa 9a ods. 8 písm. e 
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení). Na základe uvedeného 
odporúčame pristúpiť na návrh spoločnosti PRESTIGE REAL, s. r. o. 

Ceny pozemkov navrhovaných na zámenu určené znaleckým posudkom č. 31/2014 
vyhotoveným 8. 7. 2014 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves,  sú: 

- pozemky tvoriace svahy priľahlé ku komunikácii sú po 17,26 €/m2, 
- ostatné pozemky obidvoch strán tohto zámeru sú po 24,65 €/m2, (celkový rozdiel 

hodnôt pozemkov v prospech mesta je 6 437,93 €). 
Poplatok 66,00 € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady za vyhotovenie 

znaleckého posudku  uhradia budúce zmluvné strany rovným dielom, náklady na vyhotovenie 
geometrického plánu sú nákladmi navrhovateľa. 

 



MsZ, 18. 7. 2014                                                                                    K bodu rokovania: 8. 
 

5 
 

 
 

 
* * * 

Pozemky 
ponúkané 
na zámenu 

Cesta na 
Podskalu 

Žiadané 
pozemky 

mesta 
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Táto žiadosť bola predmetom rokovania MsZ 19. 6. 2014, k čomu MsZ prijalo 
uznesenie č. 460/2014. Ním bol schválený zámer zámeny pozemkov s uplatnením 
osobitného zreteľa – získanie pozemkov zastavaných miestnou komunikáciou mesta 
(pôvodný materiál v elektronickej forme sa nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/Ms
Z/predkladane_materialy/2014/19_6_2014/MsZ_19_6_2014_Nehnutelnosti_web.pdf).  
 Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov (12), 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. 

Schválený zámer bol zverejnený 2. 7. 2014 (a t. č. stále je) tak, ako to ukladá zákon 
o majetku obcí v platnom znení.  

Na základe uvedeného je o danom zámere (zámene pozemkov) možné rozhodnúť 
s konečnou platnosťou. 

 
Návrh na uznesenie: 

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

informáciu zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi spoločnosťou PRESTIGE 
REAL, s. r. o., Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská 
Nová Ves na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej)   podľa 
uznesenia MsZ SNV č. 460/2014 z 19. 6. 2014, 

2.   vyhlasuje: 
že, získanie pozemkov do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, na ktorých je cesta vo 
vlastníctve mesta, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e zákona o majetku obcí v pl. znení 

3.   schvaľuje: 
zámenu pozemkov: 
- parc. č. KN-C 9140/3 (zast. pl.) s výmerou 474 m2, 9140/5 (ost. pl.) s výmerou 303 

m2, zapísaných v LV 1692 a parc. č. KN-C 9140/4 (ost. pl.) s výmerou 60 m2, 
podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 05. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom 
Mackovjakom, IČO 37 181 726, všetky v kat. území Spišská Nová Ves, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

- parc. č. 3606/4 (ost. pl.) s výmerou 394 m2,  parc. č. 9135/7 (zast. pl.) s výmerou 
73 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 05. 2014 
vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37 181 726, v prospech 
PRESTIGE REAL, s. r. o., Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 36 180 378, 

4.   ukladá: 
zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2014      Z: prednosta úradu 

 
* * * * * 

 
3.   Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná č. 60, 052 01  Sp. N. Ves 
 Mesto Spišská Nová Ves v roku 2009 odpredalo (KZ zo 6. 2. 2009)  Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná ul. č. 60, Spišská Nová Ves, budovu školy (s. č. 
3046) vybudovanej na parcele KN-C 22/1, v ktorej je situovaná Základná škola sv. Cyrila 
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a Metoda, Markušovská cesta č. 8, Spišská Nová Ves. Predmetom prevodu vlastníctva 
neboli príslušné pozemky (zastavané pozemky a školský areál), preto hore uvedený 
vlastník školy požiadal mesto Sp. Nová Ves o ich odkúpenie za symbolické jedno euro. 

Po posúdení vlastníckych pomerov a užívateľských vzťahov k pozemkom mesta 
Spišská Nová Ves a Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Novej Vsi, nachádzajúcich sa 
v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, navrhujeme nepristúpiť na predložený návrh 
žiadateľa, ale dohodnúť sa na vzájomnej zámene pozemkov. Vzhľadom na to, že žiadané 
pozemky sa nachádzajú v blízkosti centra mesta, navrhujeme, aby predmetom zámeny 
v prospech mesta Spišská Nová Ves bol pozemok parc. č. KN-C 10/2 (ostatné plochy) 
o výmere 1043 m2. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Radničnom námestí, tvorí časť 
priestranstva pri Pamätníku osloboditeľov (zapísaný v Registri národných kultúrnych 
pamiatok!).  Jednotková cena pozemkov pri ZŠ  (podľa zn. posudku č. 32/2014 
vypracovaného 10. 7. 2014 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves) je 44,72 €/m2, 
pozemok pri pamätníku  má podľa rovnakého posúdku cenu 55,80 €/m2. 

 

 
* * * 

Tento návrh bol predmetom rokovania MsZ 19. 6. 2014, k čomu MsZ prijalo 
uznesenie č. 462/2014. Ním bol schválený zámer zámeny pozemkov s uplatnením 
osobitného zreteľa  (pôvodný materiál v elektronickej forme sa nachádza tu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/Ms
Z/predkladane_materialy/2014/19_6_2014/MsZ_19_6_2014_Nehnutelnosti_web.pdf).  

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení je potrebné zámenu nehnuteľností 
posudzovať z hľadiska verejného záujmu, t. z., že v princípe k zámene nehnuteľností by 
malo (mohlo) dôjsť s podmienkou rovnosti hodnôt zamieňaných nehnuteľností, čo v tomto 
prípade nie je splnené. Tento princíp však nie je nevyhnutné dodržať v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa. V zmysle metodického usmernenia MF SR za takéto prípady možno 
považovať prevody vlastníctva nehnuteľností (okrem iného) pre školské účely.  

Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

Mestom žiadaný 
pozemok 

Letná ulica 

Zimná ulica 

Reduta 
Pamätník osloboditeľov 
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všetkých poslancov (12), 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. 

Schválený zámer zámeny pozemkov bol zverejnený 2. 7. 2014 (a t. č. stále je) tak, 
ako to ukladá zákon o majetku obcí v platnom znení.  

Na základe uvedeného je o danom zámere (zámene pozemkov) možné rozhodnúť 
s konečnou platnosťou. 
 

 Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie  
informáciu o zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi Rímskokatolíckou 
cirkvou a mestom Spišská Nová Ves podľa uznesenia č. 462/2014 MsZ SNV z 19. 6. 
2014,  
2. vyhlasuje, 
že zámenu pozemkov mesta Sp. Nová Ves KN-C 22/1 o výmere 1471 m2, KN-C 22/8 
o výmere 4660 m2, KN-C 22/9 o výmere 786 m2 a KN-C 22/10 o výmere 2927 m2 
(všetky k. ú. Spišská Nová Ves) na školské účely v prospech Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, IČO 31950141, Letná č. 60, 052 01  Sp. Nová 
Ves, za pozemok Rímskokatolíckej cirkvi v Sp. Novej Vsi KN-C 10/2 (ostatné 
plochy) o výmere 1043 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Spišská Nová Ves, ktorým sa 
vlastnícky dorieši priestranstvo Pamätníka osloboditeľov patriaceho mestu Sp. 
Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8  písm. e zák. o majetku obcí v platnom znení: 
3. schvaľuje  
zámenu pozemkov podľa predchádzajúceho. odseku tohto uznesenia,  

 4. ukladá: 
zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2014     Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
4.  ARDSYSTÉM, s. r. o., Ul. Pavla Mudroňa 5, Žilina a  ARD spol.  s  r. o., Ul. Pavla 
Mudroňa 5, Žilina, 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Nová Ves č. 324/2013 zo dňa 24. 
4. 2013 bol schválený návrh zmluvy týkajúcej sa vybudovania informačného systému mesta 
Spišská Nová Ves. V rámci uvedeného návrhu zmluvy však neboli špecifikované pozemky 
a ďalší majetok mesta, ktorý má byť využitý na umiestnenie prvkov informačného systému, 
preto predkladáme návrh, ktorým sa pôvodný návrh dopĺňa. Doplnenie odporúčame riešiť so  
zohľadnením nižšie uvedeného osobitného zreteľa.  
 Predmetom nájmu majú byť: 

• ČASTI NASLEDOVNÝCH POZEMKOV:  
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
UZ-01 "C KN" č. 2520/3   UZ-45 "C KN" č. 1077/7 
UZ-03 "C KN" č. 10/1  UZ-50 "C KN" č. 86 
UZ-04 "C KN" č. 22/6  UZ-54 "E KN" č. 70049/1 
UZ-05 "C KN" č. 89/1  UZ-55 "E KN" č. 51641/1 
UZ-06 "C KN" č. 90  UZ-56 "E KN" č. 51963/1 
UZ-08 "C KN" č. 2152/1  UZ-58 "E KN" č. 51624 
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UZ-10 "C KN" č. 162  UZ-60 "E KN" č. 51649/2 
UZ - 14 „E KN“ č. 52547/4  UZ-61 "E KN" č. 51624 
UZ-28 "E KN" č. 52515/1  UZ-63 "C KN" č. 2555/3 
UZ-29 "E KN" č. 52514/1    
UZ-30 "E KN" č. 52511    
UZ-35 "C KN" č. 2168/4    
UZ-36 "E KN" č. 50857    
UZ-37 "E KN" č. 50855    
UZ-38 "C KN" č. 2387    
UZ-39 "E KN" č. 50875/2    
Ev. č.: Parcela:    
MZ-01 "E KN" č. 51857  Ev. č.: Parcela: 
MZ-02 "E KN" č. 51857  MZ-13 "E KN" č. 50857 
MZ-03 "C KN" č. 22/6  MZ-14 "E KN" č. 50841/10 
MZ-04 "C KN" č. 22/6  MZ-15 "E KN" č. 50875/2 
MZ-05 "C KN" č. 9138/8  MZ-16 "E KN" č. 53554 
MZ-06 "C KN" č. 2475/9  MZ-17 "E KN" č. 53554 
MZ-07 "C KN" č. 161  MZ-18 "C KN" č. 2100 
MZ-08 "C KN" č. 2100  MZ-19 "C KN" č. 161 
MZ-09 "C KN" č. 2113  MZ-20 "C KN" č. 7228 
MZ-10 "E KN" č. 51448/1  MZ-22 "C KN" č. 7171 
MZ-11 "C KN" č. 1937/1    
MZ-12 "E KN" č. 50857    

 
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
ÚT-01 "C KN" č. 1364/1  ÚT-04 "C KN" č. 2796/1 
ÚT-02 "C KN" č. 5815/1  ÚT-05 "C KN" č. 14/1 
ÚT-03 "C KN" č. 5090    

 
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
   ISC-02 "C KN" č. 9409/1 

 
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
   PM-02 "C KN" č. 9409/1 

 
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
InfoBox "C KN" č. 2152/1,2  InfoBox "C KN" č. 2153 
InfoBox "C KN" č. 2153    

 
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
VP-01 "C KN" č. 2153  VP-04 "C KN" č. 1364/1 
VP-03 "C KN" č. 5815/1    
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• A  VŠETKY STĹPY VEREJNÉHO OSVETLENIA A MESTSKÉHO 
ROZHLASU VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 

pričom každý nájom uvedených nehnuteľností sa bude považovať za samostatný nájom 
nezávislý od nájmu ostatných nehnuteľností, a teda prípadná nespôsobilosť niektorej z  
uvedených nehnuteľností byť predmetom nájmu nespôsobí neplatnosť nájmu ostatných 
uvedených nehnuteľností. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
 

Vedenie mesta Spišská Nová Ves, jeho poslanci, podnikateľská komunita, ale najmä občania mesta 
a turisti, ktorý doň a priľahlých lokalít každoročne prichádzajú v hojnom počte, pociťujú absenciu kvalitného, 
komplexného, moderného, integrovaného informačného systému, ktorý by na úrovni Lege Artis multijazyčne 
dokázal prepojiť informácie a – ich ponuku – v kultúrnej, spoločenskej, športovej, vzdelávacej, turistickej, 
obchodnej, bezpečnostnej a iných oblastiach s dopytom ľudí žijúcich a prichádzajúcich do mesta.  

 
Mesto Spišská Nová Ves je centrom Spiša a bránou do jednej z najvýznamnejších turistických oblastí 

Slovenska – Slovenského Raja. Má bohatú históriu, nespočetné množstvo pamiatok a aj v súčasnosti poskytuje 
obyvateľom i návštevníkom nadštandardné možnosti komplexného vyžitia. Mesto Spišská Nová Ves má potenciál 
pre rozvoj turistického ruchu, pričom za účelom jeho čo možno najlepšieho využitia, a teda aj s tým súvisiaceho 
zvýšenia príjmov do rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves, je potrebné vybudovať Integrovaný informačný systém 
mesta.  
 

Vedenie mesta sa problematikou kvalitného informačného systému zaoberá najmenej päť rokov. Za týmto 
účelom si pre vlastnú potrebu urobilo prieskum trhu vo viacerých slovenských mestách a firmách a zistilo, že 
integrovaný informačný systém, ktorý by dokázal previesť požadované informácie z ulice na internet 
a z internetu na ulicu vhodnými informačnými prostriedkami tak, aby tieto subsystmémy boli vzájomne prepojené, 
automaticky aktivované a aby medzi nimi existovala efektívna miera korelácie vyrábajú, inštalujú, prevádzkujú 
a modernizujú nielen na Slovensku ,ale aj v okolitých krajinách len dve spoločnosti. ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla 
Mudroňa 5, Žilina a ARD spol. s r.o., Pavla Mudroňa 5, Žilina, ktoré sú kapitálovo a personálne vzájomne 
prepojené.  
 

Uvedené spoločnosti špeciálne pre komunálnu sféru vyvinuli a vyrobili : 
1. Mestský informačný systém (MIS) z eloxovaného hliníka, plastov, pozinkovanej ocele s farebnou 

úpravou komaxitom a s extrémne dlhou životnosťou. MIS je nezaujímavý pre asociálne živly (zlodejov), 
pretože ho zberne šrotu nevykupujú. Táto vlastnosť je pre Mesto Spišská Nová Ves mimoriadne 
významná vzhľadom na početnú komunitu sociálne slabších občanov. MIS vizuálne pokrýva potreby 
peších i motoristov a mnohé mestá na Slovensku i v Česku s ním majú najlepšie a dlhoročné skúsenosti 
(Humenné, Snina, Vranou nad Topľou, Vysoké Tatry, Trebišov, Žilina, Bratislava, Praha, Banská 
Bystrica, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Stropkov a i.). 

2. Hovoriace mapy s významnými turistickými pamiatkami, s lokalizáciu pre QR kódy a GPS navigáciu. 
3. Navigačný alebo informačný systém objektov spôsobom QR kódov a spracovaním vzdialeného obsahu 

v elektronickom priestore, špeciálne objektov historického významu, turistického ruchu, turistických trás, 
kultúrnych ustanovizní, miest pre využitie voľného času, športové využitie a iných zreteľa hodných 
subjektov. 

4. GPS navigácia k významným pamiatkam v meste a jeho okolí v korelácii s hovoriacimi mapami a QR 
kódmi, multifunkčnými zariadeniami a inými subsystémami integrovaného informačného systému. 

5. Mobilná aplikácia mesta a možnosť poskytovať ľuďom informácie o cestovných poriadkoch mestskej 
hromadnej dopravy, programe divadiel, kín a iných inštitúcii (ZOO, stravovania, ubytovania, športu, 
spoločenského vyžitia a i.). 

6. Elektronické multifunkčné  a multijazyčné zariadenie Elektrón, ktoré obsahuje elektronickú úradnú tabuľu 
mesta, umožňuje prístup na webstránky významných subjektov v meste a okolí. K dispozícii je 24 hod. 
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denne na ulici a komunikuje vo všetkých svetových jazykoch. Elektronický priestor poskytuje prakticky 
neobmedzené komunikačné možnosti. 

7. Softvér umožňujúci prezeranie webu mesta cez smart  phony (e-web). 
8. Softvér umožňujúci priamu komunikáciu mesta s občanmi pri riešení problémov pomocou smart phónov. 
9. Systém včasného varovania obyvateľstva pred živelnými katastrofami, hroziacim nebezpečenstvom 

a inými udalosťami, pred ktorými treba ľudí online, na ulici i v elektronickom priestore varovať. 
10. Špeciálny GPS navigačný systém podnikateľov prepojený na MIS a QR kódy umožňujúce online 

komunikáciu na úrovni podnikateľ - turista (klient). 
11. Multifunkčné svetelné boxy na solárnu energiu určené na propagáciu všetkého diania v meste podľa 

jeho potrieb. 
12. Špeciálne informačné systémy, ako napríklad cintorínske, informačné systémy pre cyklotrasy, rekreačné 

systémy a pod. 

Uvedené produkty sú vzájomne prepojené, majú rovnakú informačnú architektúru, logickú väzbu, centrálne 
riadenie a kontrolu, ako aj užívateľskú filozofiu. Vedenie mesta i poslanci mestského zastupiteľstva sa  
s uvedenými produktmi osobne oboznámili a boli im prezentované in natura štatutárom spoločností Mgr. 
Branislavom Delinčákom.  
 

Mesto Spišská Nová Ves sa pri výbere dodávateľa, okrem iného, prísne riadilo platnou legislatívou, najmä 
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

Dňa 20. 10. 2013 Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo so spoločnosťami ARDSYSTĚM, s. r. o., Pavla 
Mudroňa 5, Žilina a ARD spol. s r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina, rámcovú Zmluvu o úprave vzájomných 
záväzkových vzťahov pri budovaní informačného systému mesta Spišská Nová Ves a prenájme pozemkov (ďalej 
len „Zmluva“). Vzhľadom na prudký rozvoj informačných technológii a potrebu modernizácie systému Mesto, pri 
uzatváraní predmetnej zmluvy, vzalo do úvahy aj dĺžku trvania zmluvy, po dobu 15 rokov. 
 

Mesto Spišská Nová Ves má zámer prenajať časť svojich nehnuteľností potrebných na umiestenie a 
prevádzku nového Integrovaného systému za „také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci  toho istého druhu, alebo porovnateľné veci 
(Paragraf 9a, odsek 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.)“, t. j. 50,-€ za rok za každú jednu 
informačnú tabuľu, takýto nájom má Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti. Odplatou za predmet nájmu, 
za vyššie uvedené nehnuteľnosti, Mesto Spišská Nová Ves získa rovnaký objem finančných prostriedkov 
a zároveň k tomu ako pridanú hodnotu moderný integrovaný informačný systém. 
 

Možnosti ostatných subjektov prevádzkovať informačné, reklamné a propagačné zariadenia na iných 
než mestských nehnuteľnostiach Zmluvou medzi Mestom Spišská Nová Ves a spoločnosťami  
ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD spol. s r.o., ostávajú nedotknuté, to znamená, že ich Zmluva neobmedzuje, 
rovnako Zmluva neobmedzuje možnosti umiestňovať na mestských pozemkoch reklamné zariadenia 
kohokoľvek po splnení zákonom stanovených podmienok. 
 

Na základe uvedeného, vzhľadom na to, že  je v záujme Mesta Spišská Nová Ves 
prenajať tieto nehnuteľnosti spoločnostiam ARDSYSTÉM, s. r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina 
a  ARD spol. s r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina, do spoločného nájmu na výstavbu 
informačného systému mesta, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom 
časti vyššie uvedených pozemkov a stĺpov verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ktoré 
sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, podľa vyššie uvedeného návrhu, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, nakoľko § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, určuje povinnosť Mesta Spišská Nová Ves pri prenechaní majetku Mesta do nájmu, 
primerane použiť ustanovenia o prevode vlastníctva.  

Tento zámer nájmu časti majetku Mesta Spišská Nová Ves bol v zmysle zákona o majetku obcí 
v platnom znení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta dňom 2. 7. 2014, 
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pričom je tam zverejnený doposiaľ. Tento zámer nájmu zatiaľ nebol predmetom rokovania 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, preto na jeho schválenie je zákonom o majetku 
obcí v platnom znení požadovaná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov (12).  

Vzhľadom na to, že vyššie uvedené náležitosti pri schvaľovaní uznesenia č. 324/2013 zo 
dňa 24. 4. 2013 absentovali, ako aj vzhľadom na Protest prokurátora Pd 52/14/8810 – 9 proti 
uvedenému uzneseniu Mestu Spišská Nová Ves doručený 12. 6. 2014, odporúčame 
uznesenie MsZ SNV č. 324/2013 zo dňa 24. 4. 2013 zrušiť. 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
 

1. Berie na vedomie informáciu o návrhu nájmu nehnuteľností medzi Mestom Spišská Nová Ves ako 
prenajímateľom a spoločnosťami ARDSYSTÉM, s. r. o. a ARD spol. s  r. o. ako nájomcami. 
 

2. Ruší uznesenie č. 324/2013 z 24. 4. 2013. 
 

3. Vyhlasuje, že prenechanie nižšie uvedených nehnuteľností do nájmu (všetky v k. ú. Spišská Nová Ves), 
považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov tento dôvod hodný osobitného zreteľa schvaľuje.  

 
4. Schvaľuje zámer Mesta Spišská Nová Ves prenajať nižšie uvedené nehnuteľnosti spoločnostiam 

ARDSYSTÉM, s. r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina a  ARD spol. s r. o., Pavla Mudroňa 5, Žilina, do 
spoločného nájmu, potrebných na umiestenie a prevádzku nového Integrovaného informačného 
systému Mesta Spišská Nová Ves.  
 

5. Schvaľuje nájom nasledovných nehnuteľností, v rozsahu stanovenom v Projekte integrovaného 
informačného systému „IIS“, v Meste Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, ako samostatný nájom 
každej z nižšie uvedených nehnuteľností nezávislý od nájmu ostatných nižšie uvedených nehnuteľností: 

 
• ČASTI POZEMKOV  
 

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
UZ-01 "C KN" č. 2520/3   UZ-45 "C KN" č. 1077/7 
UZ-03 "C KN" č. 10/1  UZ-50 "C KN" č. 86 
UZ-04 "C KN" č. 22/6  UZ-54 "E KN" č. 70049/1 
UZ-05 "C KN" č. 89/1  UZ-55 "E KN" č. 51641/1 
UZ-06 "C KN" č. 90  UZ-56 "E KN" č. 51963/1 
UZ-08 "C KN" č. 2152/1  UZ-58 "E KN" č. 51624 
UZ-10 "C KN" č. 162  UZ-60 "E KN" č. 51649/2 

UZ - 14 „E KN“ č. 52547/4  UZ-61 "E KN" č. 51624 
UZ-28 "E KN" č. 52515/1  UZ-63 "C KN" č. 2555/3 
UZ-29 "E KN" č. 52514/1    
UZ-30 "E KN" č. 52511    
UZ-35 "C KN" č. 2168/4    
UZ-36 "E KN" č. 50857    
UZ-37 "E KN" č. 50855    
UZ-38 "C KN" č. 2387    
UZ-39 "E KN" č. 50875/2    
Ev. č.: Parcela:    
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MZ-01 "E KN" č. 51857  Ev. č.: Parcela: 
MZ-02 "E KN" č. 51857  MZ-13 "E KN" č. 50857 
MZ-03 "C KN" č. 22/6  MZ-14 "E KN" č. 50841/10 
MZ-04 "C KN" č. 22/6  MZ-15 "E KN" č. 50875/2 
MZ-05 "C KN" č. 9138/8  MZ-16 "E KN" č. 53554 
MZ-06 "C KN" č. 2475/9  MZ-17 "E KN" č. 53554 
MZ-07 "C KN" č. 161  MZ-18 "C KN" č. 2100 
MZ-08 "C KN" č. 2100  MZ-19 "C KN" č. 161 
MZ-09 "C KN" č. 2113  MZ-20 "C KN" č. 7228 
MZ-10 "E KN" č. 51448/1  MZ-22 "C KN" č. 7171 
MZ-11 "C KN" č. 1937/1    
MZ-12 "E KN" č. 50857    

•  
•  

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
ÚT-01 "C KN" č. 1364/1  ÚT-04 "C KN" č. 2796/1 
ÚT-02 "C KN" č. 5815/1  ÚT-05 "C KN" č. 14/1 
ÚT-03 "C KN" č. 5090    

•  
•  

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
   ISC-02 "C KN" č. 9409/1 

•  
•  

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
   PM-02 "C KN" č. 9409/1 

•  
•  

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
InfoBox "C KN" č. 2152/1,2  InfoBox "C KN" č. 2153 
InfoBox "C KN" č. 2153    

•  
•  

Ev. č.: Parcela:  Ev. č.: Parcela: 
VP-01 "C KN" č. 2153  VP-04 "C KN" č. 1364/1 
VP-03 "C KN" č. 5815/1    

 
• A VŠETKY STĹPY VEREJNÉHO OSVETLENIA A MESTSKÉHO ROZHLASU 

VO VLASTNÍCTVE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 
* * * * * 

 
 
5. Ing. Stanislav Dunčko, Ul. osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok 

Mesto Sp. Nová Ves oslovilo  Ing. Stanislava Dunčka (ďalej len „vlastník“), ako 
vlastníka pozemku par. č. KN-C 2645 (zast. pl.) zapísaného v liste vlastníctva č. 5177, k. ú. 
Spišská Nová Ves, so zámerom majetkoprávneho vysporiadania pozemku zastavaného 
spevnenými plochami vo vlastníctve mesta. Cieľom tohto zámeru je odkúpenie 
geometrickým plánom č. 5/2014 (vyhotovený 31. 1. 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 



MsZ, 18. 7. 2014                                                                                    K bodu rokovania: 8. 
 

14 
 

43248454) novovytvorenej parcely KN-C 2645/2 (zast. pl.) s výmerou 121 m2 (ďalej len 
„pozemok“).  

Odkúpenie pozemku odporúčame realizovať za kúpnu cenu určenú znaleckým 
posudkom. Hodnota pozemku bola na základe znaleckého posudku č. 29/2014 
vypracovaného dňa 10. 6. 2014 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, 
vypočítaná na 6 190,36 € (51,16 €/m2). 

 
 

 

Nehnuteľnosti  
Ing. Stanislava Dunčka 

Letná ulica 

Reduta 

Konrádova ulica 

Zimná ulica 

Pozemok na odkúpenie 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o návrhu odkúpenia pozemku zastavaného spevnenými plochami vo 
vlastníctve mesta, 

2. schvaľuje: 
odkúpenie geometrickým plánom č. 5/20141 (vyhotovený 31. 1. 2014 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely KN-C 2645/2 (zast. pl.) 
s výmerou 121 m2, oddelenou od par. č. KN-C 2645 (zast. pl.), zapísanej  v liste 
vlastníctva č. 5177, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ing. Stanislava Dunčka, Ul. 
osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok, za celkovú kúpnu cenu 6 190,36 €, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 

T:  31. 12. 2015      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
6.   DOPLNENIE UZNESENIA MsZ SNV č. 464/2014 z 19. 6. 2014 

Mestské zastupiteľstvo Sp. Novej Vsi v rámci predchádzajúceho rokovania hore 
uvedeným uznesením schválilo odkúpenie 35 m2 pozemku od Ladislava Novotného 
a spoluvl., Zimná ulica 227/91, Sp. Nová Ves, na ktorom sú vybudované spevnené plochy 
mesta (časť Zimnej ulice oproti Redute; pôvodný materiál v elektronickej forme sa nachádza 
tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2014/19_6_2014/MsZ_19_6_2014_Nehnutelnosti_web.pdf).  

Uvedený pozemok však slúži ako zábezpeka úveru. Vlastník pozemku na základe 
našej informácie o schválení odkúpenia pozemku pristúpil k riešeniu zrušenia zábezpeky 
úveru predmetným pozemkom, avšak finančné a administratívne požiadavky príslušnej banky 
sú tak náročné, že na daný zámer rezignoval. Ručenie pozemkom má trvať ešte cca 2 roky. 
 Po posúdení vzniknutej situácie navrhujeme, aby zmluvný vzťah k predmetnému 
pozemku bol do zrušenia zábezpeky riešený uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy, na základe čoho predkladáme nasledujúci návrh doplnenia pôvodného 
uznesenia. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesenia MsZ SNV č. 464/2014 z 19. 6. 2014 
2. schvaľuje: 
návrh zabezpečenia plnenia citovaného uznesenia zmluvou o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy a zriadení budúceho vecného bremena, 
3.  ukladá 
zabezpečiť uzatvorenie príslušnej zmluvy podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 11. 2014      Z: prednosta úradu 
 



MsZ, 18. 7. 2014                                                                                    K bodu rokovania: 8. 
 

16 
 

 
 

* * * * * 
 
 

V Spišskej Novej Vsi 10. 7. 2014 
Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš,  JUDr L. Baldovská (4.), Mgr. M. Chroustová(4.),  

Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    

 

Predmetný pozemok 


