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        Spišská Nová Ves,  8. 4. 2015 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 15. 4. 2015 
 
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 uznesenia 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
1. Etela Dovalová, Mlynky 56, 053 76 Mlynky  

V rámci predchádzajúceho rokovania MsZ bola prerokovaná žiadosť Etely Dovalovej 
z Mlyniek o prevod vlastníctva pozemku zabezpečujúceho prístup k jej nehnuteľnostiam.  

Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. území Mlynky, a to 
pozemkov parc. č. KN-C 1070 (trvalé trávne porasty) s výmerou 601 m2 a KN-C 1069/4 
(zast. pl.) s výmerou 142 m2 a rodinného domu súp. č. 56 postaveného na tomto pozemku. 

V tejto súvislosti požiadala o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1069/3 (zast. pl.) 
s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky, zapísaného v LV 1122 v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. Tento pozemok nachádzajúci sa priamo pred jej rodinným domom žiadateľka 
využíva ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníčkou.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme považovať predaj predmetného 
pozemku na zabezpečenie prístupu k žiadateľkou vlastneným nehnuteľnostiam za 
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. 
zákona o majetku obcí v platnom znení a vyhovieť žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti.   

Znaleckým posudkom č. 2/2014 zo dňa 15. 01. 2014 Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, ohodnotil žiadanú nehnuteľnosť na 725,55 €. Všeobecná hodnota 
nehnuteľnosti ostáva platná aj ku dňu 29. 01. 2015, čo znalec potvrdil svojim podpisom.  

 
MsZ z 19. 02. 2015 prijalo znesenie č. 29/2015, ktorým bol schválený zámer 

predaja predmetného pozemku žiadateľke (so zohľadnením osobitného zreteľa - prístup 
k nehnuteľnosti žiadateľky). 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení určuje, že pri prevodoch 
majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (v prípade Sp. Novej Vsi to je aspoň 12 
poslancami), je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pre schvaľovaním 
prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Na základe uvedeného oddelenie správy majetku mesta, MsÚ Spišská Nová Ves, 
zverejnilo ZÁMER PREDAJA POZEMKU  na svojej úradnej tabuli aj na internetovej 
stránke  dňa 27. 03. 2015 a nachádza sa tam doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky, 
a preto môže MsZ Spišskej Novej Vsi o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 

1. berie na vedomie: 
informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku parc. č. KN-C 1069/3 (zast. pl.) 
s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky,   Etele Dovalovej, Mlynky č. 56, 

2. vyhlasuje: 
že predaj nehnuteľnosti – pozemku – slúžiaceho na prístup k rodinnému domu 
žiadateľky z priľahlej cestnej komunikácie považuje za skutočnosť hodnú osobitného 
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

3. schvaľuje: 
predaj nehnuteľnosti – pozemku – KN-C 1069/3 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, zapísanej 
v LV 1122, kat. územie Mlynky, v prospech Etely Dovalovej, Mlynky 56, 053 76 
Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 791,55 €,  
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4.  ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

        T: 30. 9. 2015                                                     Z: prednosta úradu 
 

 
 

 

Smer k priehrade Smer Havrania dolina 

Kostol Situovanie  
predmetných nehnuteľností 

Rodinný dom 
žiadateľky 

Situovanie 
žiadaného pozemku 
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* * * * * 

 
 
 
2. Miroslav Tauber, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves 
Ing. Juraj Kubi čár s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov par. č. KN-C 3298 (zast. pl.), KN-C 3299/7 (ost. 
pl.), KN-C 3299/3 (ost. pl.), KN-C 3299/4 (ost. pl.), KN-C 3299/5 (ost. pl.), KN-C 3298 
(zast. pl.) a KN-C 3301/1 (zast. pl.), k. ú.  Spišská Nová Ves, na ktorých si chcú vybudovať 
rodinné domy.  

Tento zámer zatiaľ nemôžu realizovať, nakoľko pozemky par. č. KN-C 3299/3 (ost. 
pl.), KN-C 3299/4 (ost. pl.), KN-C 3299/5 (ost. pl.) a KN-C 3298 (zast. pl.) nemajú 
zabezpečený prístup z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie tak, ako to 
vyžaduje stavebný zákon v platnom znení.  

Riešením môže byť žiadateľmi navrhovaná zmena vlastníckych pomerov k 
pozemkom, ktorá je zrejmá z grafickej časti tohto materiálu. Ide o zmeny v rámci 
pozemkov par. č.  KN-C 3301/1 (zast. pl.), ktorý je vo vlastníctve Miroslava Taubera a par. č. 
KN-C 3300 (zast. pl.), ktorý je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.  

Navrhovanou zmenou by došlo k zmene hraníc pozemku par. č. KN-C 3300, čím 
by sa na ňom dala vybudovať miestna komunikácia v potrebnej dĺžke. Tú by na vlastné 
náklady postavili navrhovatelia a po jej skolaudovaní by ju previedli na mesto. 

Hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 10/2015 vypracovaným dňa 26. 
3. 2015 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 25,24 €/m2. Náklady spojené na 
realizáciu prevodu vlastníctva (náklady na vypracovanie znaleckého posudku a poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností) budú v plnom rozsahu nákladmi žiadateľov. 

 

Žiadaná nehnuteľnosť, ktorej 
vlastníkom je mesto SNV 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľky 

Mlynky  
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Terajší stav: 

 
 
 

 

MPC, a. s.  

Pozemky navrhovateľov 

Priemyselný park, 
Drevárska ul. č. 2  

Železničná vlečka  

Pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Mlynská ulica  

Žiadaná časť pozemku 
mesta KN-C 3300 

Parcela mesta KN-C 3300 
určená na realizáciu cesty 

Pozemok M. Taubera 
ponúkaný mestu Sp. N. Ves 
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Na základe uvedeného navrhujeme majetkoprávne usporiadanie vlastníctva  pozemkov 
riešiť v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 36444499-105/2014 vypracovaným 
dňa 23. 9. 2014 spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., IČO 36444499 (teda podľa tu 
uvedenej „grafiky“) nasledovne: 

a) Mesto Spišská Nová Ves predá do výlučného vlastníctva Miroslava Taubera časť 
pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 2), k. ú. Spišská Nová 
Ves, za celkovú kúpnu cenu 3 382,16 €, 

b) Mesto Spišská Nová Ves predá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Juraja Kubi čára a MUDr. Jany Kubi čárovej časť pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. 
pl.) s výmerou 17 m2 (diel 1), k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúp. cenu 429,08 €, 

c) Miroslav Tauber predá do výlučného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves časť 
pozemku par. č. KN-C 3301/1 (zast. pl.) s výmerou 151 m2 (diel 4), k. ú. Spišská Nová 
Ves, za celkovú kúpnu cenu 3 811,24 €. 

Celková výmera kupovaných aj predávaných častí pozemkov je teda rovnaká, a to po 
151 m2.  

Vzhľadom na to, že parcela KN-C 3300, k. ú. Spišská Nová Ves, je určená na prístup 
k hore uvedeným nehnuteľnostiam, na riešenie vlastníckych vzťahov je možné uplatniť 
ustanovenie § 9a ods. (8) písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, čo je prevod 
vlastníctva v prospech navrhovateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V takom 
prípade (ak o  ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov), je mesto povinné zámer zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
vlastníctva zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, pričom tento 
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

Silueta navrhovanej 
cestnej komunikácie 
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Keďže ide o budúcu verejnoprospešnú stavbu, mesto Spišská Nová Ves, zverejnilo (v 
zastúpení mestským úradom) ZÁMER PREDAJA POZEMKU na svojej úradnej tabuli aj 
na internetovej stránke  dňa 27. 3. 2015 a nachádza sa tam doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo pripomienky, 
a boli splnené predpísané náležitosti zákona o majetku obcí,  MsZ Spišskej Novej Vsi môže 
o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 

 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 

1. berie na vedomie  
informáciu o návrhu zmien vlastníckych práv k nehnuteľnostiam predloženého 
Miroslavom Tauberom, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Jurajom 
Kubičárom s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje, 
že usporiadanie vlastníckych práv k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam (všetky v  k. ú. 
Spišská Nová Ves), umožňujúcich vybudovanie novej miestnej komunikácie určenej na 
prístup a príjazd k priľahlým nehnuteľnostiam, 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 č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje: 
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva  pozemkov formou v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 36444499-105/2014 (vypracovaným dňa 23. 9. 2014 
spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., IČO 36444499), nasledovne: 
a) Mesto Spišská Nová Ves predáva do výlučného vlastníctva Miroslava Taubera,  

Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, časť pozemku par. č. KN-C 3300 
(zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 2), k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu 
cenu 3 382,16 €, 

b) Mesto Spišská Nová Ves predáva do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Ing. Juraja Kubičára a MUDr. Jany Kubi čárovej, Nitrianska 
3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves časť pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) 
s výmerou 17 m2 (diel 1), k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúp. cenu 429,08 €, 

c)  Mesto Spišská Nová Ves kupuje časť pozemku par. č. KN-C 3301/1 (zast. pl.) 
s výmerou 151 m2 (diel 4), k. ú. Spišská Nová Ves, od Miroslava Taubera, 
Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 3 811,24 €, 

4. súhlasí s využitím pozemku par. č. KN-C 3300 (v novom stave), k. ú. Spišská Nová 
Ves, na výstavbu cestnej komunikácie podľa projektovej dokumentácie „IBV Malá 
Drevárska ulica, Spišská Nová Ves, 

5. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia a uzavrieť nájomnú 
zmluvu na výstavbu cestnej komunikácie na parcele par. č. KN-C 3300 (v novom 
stave). 

T: 30. 11. 2015      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
3.  Tehelňa STOVA, s. r. o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 

Spoločnosť Tehelňa STOVA, s. r. o., je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku 
parc. č. KN-C 6384/15 (zast. pl.) s výmerou 401 m2, zapísanej v LV 6286, kat. územie 
Spišská Nová Ves. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri ostrej zákrute z  Leteckej ulice 
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smerom na Červený jarok. Mesto Spišská Nová Ves by vlastníctvom tohto pozemku získalo 
dobré priestorové podmienky na riešenie napojenia ciest smerom na Červený jarok, kde 
hlavne nákladné autá majú značný problém pri odbočovaní. 

Spoločnosť Tehelňa STOVA, s. r. o., ponúka tento pozemok mestu Spišská Nová 
Ves na zámenu za mestskú nehnuteľnosť – pozemok KN-C 6386/2 (zast. pl.) s výmerou 
436 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorá je zapísaná v LV 1. Vlastníctvom tejto 
nehnuteľnosti by pre spoločnosť Tehelňa STOVA, s. r. o., vznikla ucelená plocha pozemkov, 
ktorú by využila na budúci rozvoj firmy. 
 

 
 

 

Letecká ulica 

Podnikateľský 
inkubátor 

„Vilčurňa“ 

Ul. M. Gorkého 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve STOVA, s. r. o. 

Pozemok Tehelňa STOVA,    
s. r. o., navrhovaný na zámenu 

v prospech mesta SNV 

Pozemok mesta SNV navrhovaný 
na zámenu v prospech 

spoločnosti Tehelňa STOVA 

Pozemok Tehelňa STOVA, s. r. o., 
navrhovaný na zámenu  
v prospech mesta SNV 

 
Pozemok mesta SNV žiadaný na 
zámenu - v prospech spoločnosti 

Tehelňa STOVA 

 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Tehelňa STOVA, s. r. o. 
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Pozemok ponúkaný 
na zámenu 

Pozemok žiadaný  
na zámenu 

 



MsZ, 15. 4. 2015                                                                                     K bodu rokovania: 15. 
. 

10 
 

Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 14/2015 
vyhotoveným dňa 30. 03. 2015 takto: 

a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 6384/15 (zast. pl.) s výmerou 401 m2 je 
10 851,06 €, 
b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN-C 6386/2 (zast. pl.) s výmerou 436 m2 je 
11 798,16 €. 
Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností je rozdielna, ide o zámenu 

nehnuteľností s finančným vyrovnaním 947,10 € v prospech mesta Spišská Nová Ves.   
V zmysle možnej dohody obidvoch strán náklady spojené s realizáciu zámeny (náklady 

na vypracovanie znaleckého posudku 46,69 € a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 
66,00 €) uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.  

V danom prípade sa jedná o vzájomné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktoré mestu Spišská Nová Ves umožní budúce vyhovujúce riešenie napojenia verejnej 
cestnej komunikácie do lokality Červený jarok, čo zodpovedá skutočnosti hodnej 
osobitného zreteľa (podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení). 

Keďže zámena nehnuteľností sa v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení 
považuje za prípad hodný osobitného zreteľa, je obec povinná takýto zámer zverejniť 
najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním 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. 

Na základe uvedeného mesto Spišská Nová Ves zverejnilo (v zastúpení MsÚ) ZÁMER 
ZÁMENY POZEMKOV na svojej úradnej tabuli aj na inte rnetovej stránke  dňa 01. 04. 
2015 a nachádza sa tam doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru mesto zatiaľ nezaevidovalo žiadne podnety alebo 
pripomienky, a preto MsZ Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou 
platnosťou. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností – pozemkov medzi spoločnosťou Tehelňa 
STOVA, s. r. o. a mestom Spišská Nová Ves,   
2. vyhlasuje: 
že zámenu pozemkov pre účely výstavby časti verejnej cestnej komunikácie 
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 platnom znení 
3. schvaľuje: 
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov formou zámeny takto: 

- pozemok parc. č. KN-C  6384/15 (zast. pl.) s výmerou 401 m2, kat. územie Spišská 
Nová Ves, zapísaného v LV 6286, ktorého vlastníkom je Tehelňa STOVA, s. r. o., 
zámenou previesť v prospech mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 
Spišská Nová Ves, 

- pozemok parc. č. KN-C  6386/2 (zast. pl.) s výmerou 436 m2, kat. územie Spišská 
Nová Ves, zapísaného v LV 1, ktorého vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves, zámenou 
previesť v prospech spoločnosti Tehelňa STOVA, s. r. o., Letecká 35, 052 01 Spišská 
Nová Ves, s finančným vyrovnaním 947,10 € v prospech mesta Spišská Nová Ves,   
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4. ukladá: 
zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia. 

      T: 30. 9. 2015                                      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
4.  Impol, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 36 482 978 
 Spoločnosť Impol, s. r. o., má záujem získať do vlastníctva časť budovy na 
Topoľovej ulici - súp. č. 2134 - postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217/2 (zast. pl.) s  
výmerou 298 m2 (sídl. Tarča), podľa geometrického plánu č. 5/2015 zo dňa 19. 02. 2015, kat. 
územie Spišská Nová Ves. Časť tejto budovy využíva mesto Spišská Nová Ves ako 
skladové priestory a časť -v rozsahu 109,90 m2 - má v nájme spoločnosť z-KLAS, s. r. o., 
Hviezdoslavova 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 700 152, ktorá v nej prevádzkuje 
predajňu potravín. 
 Spoločnosť Impol, s. r. o., plánuje žiadané priestory zrekonštruovať a vybudovať 
v nich kvalitnú predajňu potravín s kompletným sortimentom, čím by obyvateľom sídliska 
Tarča poskytovala kvalitné a cenovo dostupné služby. 
 Žiadateľ navrhuje  predmetnú nehnuteľnosť získať zámenou zo iný objekt 
podobného charakteru. Na zámenu ponúka budovu bez súpisného čísla, vedenú ako  garáž 
vybudovanú na pozemku parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ktorá je zapísaná v LV 11683 v prospech Impol, s. r. o., ktorú – v prípade 
kladného stanoviska mesta k ich návrhu – zrekonštruuje pre prevádzkové potreby mesta Sp. 
Nová Ves.  
   

 

 
 

Objekt  mesta 
žiadaný na zámenu 
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Ul. Mlynská 

Nehnuteľnosť vo 
vlastníctve mesta Sp. Nová 

Ves žiadaná na zámenu 

Zo Hornádom 

Ul. M. Gorkého 

Ul. F. Urbánka 

Kamenný obrázok 

ZO-Družba 

Nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta 
Sp. Nová Ves žiadaná na zámenu 
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Nehnuteľnosť vo 
vlastníctve Impol, s. r. o. 

ponúkaná na zámenu 

Ul. Chrapčiakova 

Ul. Vajanského 

Hotel Metropol 

Nad Medzou 

LIDL 

Ul. Starosaská 

Objekt navrhovateľa 
ponúkaný na zámenu 

K sídl. MIER 
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Nehnuteľnosti navrhované na zámenu boli ohodnotené znaleckými posudkami 
vyhotovenými  Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves takto: 

a. všeobecná hodnota budovy súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
7217/2 (zast. pl.) s výmerou 298 m2, určená ZP č.7/2015 zo dňa 19. 3. 2015, je 86 582,45 € 
(vrátane pozemku), 

b. všeobecná hodnota a budovy bez súp. čísla (evidovaná ako garáž) postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237 m2, učená ZP č. 15/2015 zo dňa 31. 
3. 2015,  je 80 212,18 € (vrátane pozemku).  

Náklady spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností (náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) budú v plnom rozsahu 
nákladmi navrhovateľa.   
 

V zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení je potrebné zámenu nehnuteľností 
posudzovať z hľadiska osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V takom prípade 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. 

Vzhľadom na to, že realizáciou predmetného návrhu dôjde k zlepšeniu služieb 
(predovšetkým) pre občanov sídliska Tarča, odporúčame na návrh záujemcu pristúpiť 
s podmienkou, že objekt ponúkaný na zámenu bude pred samotnou zmluvnou zámenou 
zrekonštruovaný a upravený pre potreby mesta Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi spoločnosťou Impol, s. r. o. a mestom 
Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves,   
2. vyhlasuje: 
že, zámenu budovy súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217/2  za 
budovu t. č. bez súp. čísla (evidovanú ako garáž) postavenú na pozemku parc. č. KN-C 
2439 (všetky v k. ú. Spišská 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 zákona 
o majetku obcí v platnom znení 
3. schvaľuje: 

ZÁMER ZÁMENY :   
- budovy súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217/2  a pozemku 

parc. č. KN-C 7217/2 (zast. pl.) s výmerou 298 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa GP 5/2015 zo dňa 19. 02. 2015, vyhotoveného GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578, 
ktorých vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves, v prospech Impol, s. r. o., Ľubochnianska 
2, 080 06 Ľubotice, 

- budovy t. č. bez súp. čísla (evidovanú ako garáž) postavenej na pozemku parc. č. 
KN-C 2439 (zast. pl.) a pozemku parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves, ktorých vlastníkom je Impol, s. r. o., zapísaných v LV 11683, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
4. ukladá: 
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
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b. následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

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

 
 

5. Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A,  052 01 Spišská Nová Ves, IČO 47 211 253  
Mestu Spišská Nová Ves bola doručená žiadosť spoločnosti Helske, s. r. o., o 

odkúpenie časti nehnuteľnosti - pozemku v priemyselnom parku - parc. č. KN-C 3275/32 
(zast. pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nové Ves, v rozsahu, ktorý vymedzuje 
geometrický plán č. 15/2015, vyhotovený 27. 02. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. 
Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187. Ide o novovytvorenú parcelu 
parc. č. KN-C 3275/103 (zast. pl.) s výmerou 1707 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“). 
Spoločnosť Helske, s. r. o., plánuje na tomto pozemku vybudovať výrobnú halu na 
výrobu omietkových zmesí s využitím nanotechnológií. Tieto zmesi sú ekologicky 
nezávadné a prijateľné pre životné prostredie. Do konca roku 2015 plánuje vytvoriť 30 
pracovných miest a v priebehu nasledujúcich rokov ďalších 15 pracovných miest. 

V časti predmetného pozemku sú uložené inžinierske siete mesta – kanalizačné 
potrubie a vodovodné potrubie úžitkovej vody, o ktorých žiadateľ má vedomosť a plne 
akceptuje mestom Spišská Nová Ves podmienku zriadenia vecného bremena v prospech 
Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, ktoré spočíva 
v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť vstup osôb a vjazd technických 
zariadení a dopravných prostriedkov na pozemok parc. č. KN-C 3275/103, na 
nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby a opráv 
kanalizačného a vodovodného potrubia úžitkovej vody. 

Na pozemku sa nachádza halda stavebného odpadu. Objem skládky vypočítaný 
geodetom je 1 037,82 m3.  

 

 

Predmetný pozemok 
s haldou stavebného odpadu 
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Kanalizačné potrubie 
a vodovodné potrubie úžitkovej 

vody (rozsah vecného bremena) 

Pozemok vo vlastníctve mesta 
ponúkaný na predaj 

Pozemok vo vlastníctve mesta 
ponúkaný na predaj 

Areál  
priemyselného parku 

OC MADARAS 
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Ak MsZ prejaví vôľu predmetný pozemok predať, v súlade so zákonom o majetku 
obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže (§9a 
ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení). 

Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom č. 9/2015, vypracovaným dňa   
10. 02. 2015 Ing. Stanislavom Hanulom, Fr. Kráľa 284/1, 052 01 Spišská Nová Ves, je  
34 430,19 €. 

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená so zohľadnením spomenutej záťaže (haldy stavebného odpadu) 
s tým, že záujemca o pozemok haldu odstráni na vlastné náklady. 
 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o odkúpenie časti nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 3275/32 (zast. 
pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,   

      2. schvaľuje  
predaj pozemku parc. č. KN-C 3275/103 (zast. pl.) s výmerou 1707 m2, ako 
geometrickým plánom č. 15/2015 z 27. 02. 2015, vyhotoveným Ing. Pavlom 
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187, 
novovytvorenej parcely z parcely KN-C 3275/32 (zast. pl.), kat. územie Spišská Nová 
Ves, formou verejnej obchodnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení, za cenu aspoň ......???........ € záujemcovi, ktorý podá súťažný 
návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou,  

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku 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, s uplatnením 
zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné 
námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, ako vlastníka kanalizačného a vodovodného 
potrubia úžitkovej vody uloženého v predmetnom pozemku, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení 
a dopravných prostriedkov na pozemok parc. č. KN-C 3275/103, na nevyhnutný čas 
a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby a opráv kanalizačného 
potrubia a vodovodného potrubia úžitkovej vody.     
     T: 30. 9. 2015                                                                        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

6.  BARRIO ENERGY, s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava 
Žiadateľ pripravuje realizáciu stavby „Polyfunk čný bytový komplex a IBV Pod 

Modrým vrchom“. Jej súčasťou je aj stavebný objekt: „SO 04 – Dopravné pripojenie 
areálu - križovatka“,  ktorý by mal byť zrealizovaný na nehnuteľnosti mesta Spišská Nová 
Ves – pozemku parc. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou 117 m2 (ďalej len „pozemok“) 
ako geometrickým plánom č. 20/2015 (vypracovaný dňa  26. 3. 2015, spol. GEOPLAN spol. s 
r. o, IČO 31 69 35 98) novovytvorený pozemok z pozemku KN-C 1083/3 (zast. pl.) 
s výmerou  3102 m2, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Žiadateľ sa obrátil na Mesto Spišská Nová Ves so žiadosťou o uzavretie nájomnej zmluvy, 
ktorej predmetom bude nájom hore uvedeného pozemku, z dôvodu majetkoprávneho 
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vyriešenia  vzťahu k pozemku, na ktorom sa má predmetná stavba realizovať, tak ako to 
stanovuje § 139 ods. 1 zákona 50/1976 Z. z. v platnom znení (Stavebný zákon). 

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská 
Nová Ves v platnom znení určuje vo výške aspoň v rozmedzí 0,0033 – 0,10 €/m2/rok, t. j . 
za CELÝ uvedený predmet nájmu aspoň v rozmedzí 0,39 € - 11,70 €/rok. 

 

 
 
 

 

Žiadaný 
pozemok 

Plánovaná príjazdová cesta 
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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. 
 
 

Pozemok mesta  
KN-C 1083/3  

Nehnuteľností 
žiadateľa 

Cesta  
Spišská Nová Ves - Košice 

Brusník 

Ul. J. Jesenského 
Stredná odborná škola 

drevárska 

Žiadaný pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie  
žiadosť spoločnosti BARRIO ENERGY, s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, 
o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemku parc. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou  
117 m2, pre účely výstavby prístupovej komunikácie, 
 
2. schvaľuje: 

       a. využitie pozemku parc. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou  117 m2 ako 
geometrickým plánom č. 20/2015 (vypracovaný dňa  26. 3. 2015, spol. GEOPLAN spol. 
s r. o, IČO 31 69 35 98) novovytvoreného pozemku z parcely KN-C 1083/3 (zast. pl.) 
s výmerou  3102 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, na výstavbu cestnej komunikácie, 
b. nájom pozemku par. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou  117 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou ročného nájmu aspoň  ......???........ € 
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. 9. 2015                                           Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
7.  SLOVPREZENT, s. r. o., , Duklianska 22, Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves v rámci zámeru rozvoja mesta pripravuje realizáciu stavby 
„ROZŠÍRENIE CYKLOCHODNÍKOV TRASA „B“ A „C“ “. Pre tento zámer je však 
potrebné mať doriešené vlastnícke, resp. zmluvné vzťahy k pozemkom, na ktorých by stavba 
mala byť realizovaná.  

Novovytvorený cyklochodník sa má nachádzať aj na Školskej ulici, ako súčasť 
existujúceho chodníka pre chodcov. V prípade realizácie predmetného cyklochodníka podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie stavby, by v danom území vznikol kritický bod, kde 
by došlo k výraznému zúženiu chodníka pre chodcov s následkom možných kolíznych 
situácií.  

Aby sa vyriešili priestorové podmienky pre cyklochodník, bol oslovený vlastník 
predmetného pozemku, ktorým je SLOVPREZENT, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
Duklianska 22, Spišská Nová Ves, IČO 31 679 315, s návrhom na prevod vlastníctva časti 
pozemku v prospech mesta Spišská Nová Ves s kúpnou cenou na úrovni hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s tým, že ostatné náklady spojené s vlastníckym usporiadaním 
pozemku budú nákladmi mesta Spišská Nová Ves. 

Uvedený návrh bol vlastníkom pozemku akceptovaný, na základe čoho boli spoločnosťou 
GEOKAN, IČO  36 595 578, dňa  19. 3. 2015 a 30. 3. 2015, vypracované geometrické plány 
č. 16/2015 a č. 19/2015, ktorými sa od pozemkov KN-C 2095 s výmerou 613 m2 a KN-C 
2096 s výmerou 537 m2, zapísaných v LV 9740, k. ú. Spišská Nová Ves, odčlenili pozemky 
KN-C 2095/2 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2 a KN-C 
2096/3 (záhrada) s výmerou 9 m2, o ktoré ma mesto záujem. Následne bol Ing. Jánom 
Baculákom 28. 3. 2015 vyhotovený znalecký posudok č.  13/2015, ktorým bola vypočítaná  
všeobecná hodnota uvedených pozemkov, a to na celkových 837,48 €.  

Vzhľadom na to, že celková kúpna cena pozemkov bola akceptovaná, predkladáme 
tento návrh na odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 2095/2 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, KN-C 
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2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2 a  KN-C 2096/3 (záhrada) s výmerou 9 m2, k. ú. Spišská 
Nová Ves, mestom Spišská Nová Ves. 

 
Výňatok z príslušnej PD s popisom situácie: 

 
 

 

Plánovaný 
cyklochodník 

Existujúci 
chodník pre 

chodcov 

Kritický bod 

Budova 
bývalej hvezdárne 

Budova 
bývalého 
Okr. súdu 

Situovanie  
žiadaných parciel 
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Alžbetka, n. o. 

Školská ulica 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve spol. 
SLOVPREZENT 

Pozemok mesta SNV -  
existujúci chodník 

Hviezdoslavova  

Alžbetka, n. o. 

Záujmové 
pozemky  
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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku z dôvodu plánovanej realizácie 
stavby: „ROZŠÍRENIE CYKLOCHODNÍKOV TRASA „B“ A „C“ “,  

2. schvaľuje 
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – par. č. KN-C 
2095/2 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 a KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2, podľa 
geometrického plánu č. 16/2015 vyhotoveného dňa 19. 3. 2015 spoločnosťou 
GEOKAN, IČO  36 595 578, a pozemku par. č. KN-C 2096/3 (záhrada) s výmerou 9 
m2, podľa geometrického plánu č. 19/2015 vyhotoveného dňa 30. 3. 2015 
spoločnosťou GEOKAN, IČO  36 595 578, od spoločnosti SLOVPREZENT, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, Duklianska 22, Spišská Nová Ves, IČO 31 
679 315, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 837,48 €, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 9. 2015      Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

 
8.  Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ požiadal o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie, 
prevádzku a údržbu podzemného plynového vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov 
mesta. Ide o plynovú prípojku pre bytový dom Sadová 1, Spišská Nová Ves, zrealizovanú 
v rámci časti stavby „Obnova a nadstavba bytového domu, Sadová ulica č. 1, Spišská 
Nová Ves, objekt: SO 04 Plynovod“. 

Umiestnenie plynovej prípojky sa týka nehnuteľností - pozemkov - par. č. KN-C 4649 
(ost. pl.) s výmerou 6278 m2, KN-C 4672 (zast. pl.) s výmerou 4187 m2, KN-C 4673 (zast. 
pl.) s výmerou 626 m2,  zapísaných v LV č. 1, katastrálne územie Sp. Nová Ves. 

Pri prešetrovaní uvedenej žiadosti bola voči žiadateľovi vznesená požiadavka o recipročné 
zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu, nakoľko na pozemkoch par. č. 
KN-C 4667/3 (zast. pl.) s výmerou 2404 m2, KN-C 4667/13 (ost. pl.) s výmerou 4977 m2,  

zapísaných v LV č. 406, k. ú. Sp. Nová Ves, sa nachádza verejne dostupná komunikácia pre 
chodcov, ktorú ma mesto záujem aj naďalej prevádzkovať. Žiadateľ túto požiadavku mesta 
akceptoval. 

Pre uvedený zámer bol Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, zhotovený geometrický 
plán č. 109/2014 zo dňa 8. 12. 2014), ktorým je určený rozsah oboch vecných bremien. 

Za zriadenie vecného bremena je v zmysle zákona možné požadovať jednorazovú 
odplatu, čo v danom prípade obe strany hodlajú využiť.  

Výška týchto jednorazových odplát bola stanovená znaleckým posudkom č. 8/2015 zo 
dňa 7. 2. 2015, vyhotoveným Ing. Stanislavom Hanulom, Spišská Nová Ves, a to nasledovné: 

• právo prechodu po komunikácii:   942,63 €, 
• právo uloženia inžinierskych sietí:       1 281,08 €. 

Taktiež ďalšie náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša žiadateľ. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská 
Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves 
nachádzajúcich sa k. ú. Sp. Novej Vsi, 

2. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ 
v znení:  

„Vecné bremeno v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka 
nehnuteľnosti – bytového domu - Sadová 1, súp. č. 2044, postaveného na 
parcele KN-C 4666 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, ako vlastníka stavby 
„Obnova a nadstavba bytového domu, Sadová ulica č. 1, Spišská Nová Ves, 
objekt: SO 04 Plynovod“ , ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného 
bremena: 
- strpieť právo umiestnenia stavby „Obnova a nadstavba bytového domu, 

Sadová ulica č. 1, Spišská Nová Ves, objekt: SO 04 Plynovod“ na 
pozemkoch par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 4673, katastrálne 
územie Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
109/2014 (vyhotoveným 8. 12. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 
41686187), 

- strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných 
prostriedkov na pozemky par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 46731, k. 
ú. Spišská Nová Ves, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za 
účelom prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskej stavby vrátane 
ochrany a údržby ochranných pásiem plynárenských zariadení, 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 
z vecného bremena podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov“, 

za jednorazovú odplatu 1281,08 €, s podmienkou recipročného zriadenia vecného 
bremena na pozemkoch par. č. KN-C 4667/3, KN-C 4667/13,  zapísaných v LV č. 
406, k. ú. Sp. Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
109/2014 (vyhotoveným dňa 8. 12. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187), 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve 
prechodu a prejazdu po verejne užívanej miestnej komunikácii , za jednorazovú 
odplatu 942,63 €, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 9. 2015        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
9. Hotel Šport – vrátenie vkladu mesta Spišská Nová Ves 

Uznesením valného zhromaždenia spoločnosti Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Ul. T. 
Vansovej, Sp. Nová Ves, zo dňa 16. 6. 2014 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Šport, 
spol. s r. o., Sp,. Nová Ves, bez právneho nástupcu s likvidáciou ku dňu 16. 06. 2014.  Vstup 
spoločnosti Šport, spol. s  r. o., Sp. Nová Ves, do likvidácie schválilo Mestské 
zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 444/2014 z 24. 4. 2014. 

Uznesením valného zhromaždenia spoločnosti Šport, spol. s r. o. v likvidácii,  zo 
dňa 23.01.2015 bola schválená účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie, t. j. k 
31.12.2014, konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 23. 01. 2015 a návrh na rozdelenie 



MsZ, 15. 4. 2015                                                                                     K

 

likvida čného zostatku tak, že tento 
spoločník spoločnosti Šport, spol. s

Spoločnosť Šport, spol. s
oprávneným vlastníkom nehnute
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, 
katastrálne územie Spišská Nová Ves,  obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, a
parcela registra „C“ parcelné č
a nádvoria a stavba súpisné č
budova ubytovacieho zariadenia, 
majetok tvoril vklad mesta do zakladanej spolo

 

MsZ, 15. 4. 2015                                                                                     K bodu 
. 

26 

ného zostatku tak, že tento likvida čný zostatok v celom rozsahu nadobúda 
Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Sp. Nová Ves - Mesto Sp

Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Spišská Nová Ves, 
oprávneným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľ
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva 
katastrálne územie Spišská Nová Ves,  obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, a
parcela registra „C“ parcelné číslo 5094 o výmere 382 m², druh pozemku zastavané plochy 

stavba súpisné číslo 2171 postavená na parcele číslo 5094
budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: hotel ŠPORT. Uvedený nehnute
majetok tvoril vklad mesta do zakladanej spoločnosti Šport, spol. s r. o.

 

bodu rokovania: 15. 

celom rozsahu nadobúda 
Mesto Sp. Nová Ves. 

Spišská Nová Ves, je výlučným a 
katastri nehnuteľností vedenom 
na liste vlastníctva č. 7801 pre 

katastrálne územie Spišská Nová Ves,  obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, a to 
druh pozemku zastavané plochy 

číslo 5094, druh stavby: 
Uvedený nehnuteľný 
r. o., Sp. Nová Ves 
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Na základe uvedených skutočností predkladáme návrh na schválenie vrátenia 
vkladu mesta Spišská Nová Ves zo spoločnosti Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Spišská 
Nová Ves, do majetku mesta Spišská Nová Ves. 
 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o schválenom návrhu rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti Šport, 
spol. s r. o. v likvidácii, Spišská Nová Ves, 
2. schvaľuje 
vrátenie vkladu mesta - nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7801 
pre k. ú. Spišská Nová Ves, a to parcely KN-C 5094 o výmere 382 m² (zastavané 
plochy a nádvoria) v zostatkovej cene 1 161,79 € a stavby súpisného čísla 2171, 
postavenej na parcele KN-C 5094 (budova ubytovacieho zariadenia), popis stavby: 
hotel ŠPORT v zostatkovej cene 116 764,84 €, vrátane príslušenstva hotela, zo 
spoločnosti Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Spišská Nová Ves (IČO 31 693 954), do 
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO: 329 614, 
3. ukladá 
zrealizovať vrátenie vkladu nehnuteľností s príslušenstvom do vlastníctva mesta Spišská 
Nová Ves podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2015      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
10.  Peter Böttcher, Dúhová 9078/1, 053 31 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ zaslal mestu Sp. Nová Ves žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8537/1 
(trvalý trávny porast) s výmerou 425 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý je zapísaný 
v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves. Tento pozemok sa nachádza na Tichej ulici, 
v miestnej časti Novoveská Huta. Žiadateľ by chcel na tomto pozemku realizovať výstavbu 
rodinného domu. 

Oddelenie územného plánovania k predaju  tohto pozemku nemá námietky.   
Vzhľadom na to, že na žiadateľa sa nevzťahujú žiadne výnimky zo zákona o majetku obcí, 

preto navrhujeme pozemok predať formou obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. 
a. zákona o majetku obcí v platnom znení). 

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 pozemku. 
Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 5/2015 vypracovaným dňa  
09. 02. 2015 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 6 931,75 €. 

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (zverejnenie zámeru 
predaja pozemku v regionálnom periodiku 18,00 €, poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme minimálnu kúpnu cenu 7 015,75 €. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
žiadosť Petra Böttchera, Dúhová 9078/1, 053 31 Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemku parc. č. KN-C 8537/1 (TTP) s výmerou 425 m2, kat. územie Spišská Nová 
Ves, ktorý je zapísaný v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje 
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 8537/1 (TTP) s výmerou 425 m2, zapísaného v LV-
1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 7 015,75 €, záujemcovi, ktorý 
podá súťažný 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. 9. 2015      Z: prednosta úradu 

 
 

V Spišskej Novej Vsi 8. 4. 2015 
 
Vypracovali: Bc. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    
 

 

Predmetný 
pozemok 


