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        Spišská Nová Ves,  29. 9. 2015 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 30. 9. 2015  
 
PREDMET: VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM - DODATOK  
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Ing. 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 – DODATOK  
 

14. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku pre cyklochodník 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi dňa 15. 06. 2015 prerokovalo návrh na 

odkúpenie podielov spoluvlastníkov pozemku parc. č. KN-C 5130/2 (zast. pl.) s výmerou 
257 m2, zapísaných v LV 473, kat. územie Spišská Nová Ves. Úplný materiál je uvedený na 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2015/15_6_2015/Nehnutelnosti_15_6_2015_web_01.pdf.   

Po nebohom Jánovi Javorskom, na základe osvedčenia o dedičstve č. 5D Not 18/2015, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 04. 2015, sa vlastníčkami predmetného podielu na 
pozemku stávajú dcéry nebohého, a to: 

Ing. Darina Matonohová, rod. Javorská  v podiele 1/24,  
Mária Demečková, rod. Javorská  v podiele 1/24.                
Vzhľadom na uvedené skutočnosti predkladáme návrh na odkúpenie citovaných 

spoluvlastníckych podielov na pozemku v kat. území Spišská Nová Ves, parc. č. KN-C 
5130/2 (zast. pl.) s výmerou 257 m2, ktorých nové (aktuálne) vlastníctvo je dané osvedčením 
o dedičstve 5D Not 18/2015. 
 

 
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o potrebe majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku parc. č.  

Predmetný pozemok 
Hornád 

LIDL 

Ul. Starosaská 

Metropol 
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KN-C 5130/2 (zast. pl.) s výmerou 257 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech 
mesta Spišská Nová Ves pre účely výstavby časti cyklochodníka,  

2. schvaľuje: 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. KN-C 5130/2 (zast. pl.) 
s výmerou 257 m2, uvedených v osvedčení o dedičstve 5D Not 18/2015, resp. 
zapísaných v LV 473, kat. územie Spišská Nová Ves, a to od: 

-    Ing. Matonohovej Dariny, Husova 695, 666 01 Tišnov, ČR,        za   281,54 €, 
-    Demečkovej Márie, Ul. J. Čajáka 1438/10, Sp. N. Ves, SR               za   281,54 €, 

3. ukladá 
zrealizovať odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa tohto 
uznesenia. 
T: 31. 3. 2016                                                                                 Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
15. Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1 E, 821 02 Bratislava 

Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie  nehnuteľností - 
pozemkov par. č. KN-C 2444/6 (zast. pl.) s výmerou 279 m2 a KN-C 2444/18 (zast. pl.) 
s výmerou 673 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 47/2015 
vyhotoveného 25. 9. 2015 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454.  

Svoju žiadosť zdôvodňuje tým, že v meste Spišská Nová Ves prevádzkuje predajňu 
potravín Lidl a v rámci zlepšenia komfortu predaja pre zákazníkov plánuje výstavbu 
nového objektu, ktorého plánovaná technická vybavenosť zasahuje do vyššie citovaných 
pozemkov. 

Vzhľadom na to, že ide o pozemky priľahlé k tomu, ktorý mesto SNV uvedenej 
spoločnosti predalo v r. 2014,  odporúčame uplatniť cenové podmienky z vtedy realizovaného 
prevodu vlastníctva, kedy kúpna cena dosiahla 70,71 €/1 m2, čo by v tomto prípade 
predstavovalo celkovú sumu 67 316,00 € (po pripočítaní poplatku za vklad do katastra 
nehnuteľností 66,00 € - by  šlo o sumu aspoň 67 382,00 €). 

 Ak MsZ prejaví vôľu citovaný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 
obcí v platnom znení odporúčame prevod vlastníctva pozemku vykonať na základe 
obchodnej verejnej súťaže (§ 9a ods. 1 písm. a).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
nehnuteľnosti bola stanovená vo výške určenej Mestským zastupiteľstvom Sp. Novej Vsi.  
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1 E, 
821 02 Bratislava, o odkúpenie  pozemkov par. č. KN-C 2444/6 (zast. pl.) s výmerou 
279 m2 a KN-C 2444/18 (zast. pl.) s výmerou 673 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa 
GP č. 47/2015 vyhotoveného 25. 9. 2015 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, 

2. schvaľuje  
predaj pozemkov par. č. KN-C 2444/6 (zast. pl.) s výmerou 279 m2 a KN-C 2444/18 
(zast. pl.) s výmerou 673 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 
47/2015 vyhotoveného 25. 9. 2015 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, obchodnou 
verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, 
za cenu aspoň 67 382,00 € záujemcovi, ktorý v rámci súťaže ponúkne najvyššiu 
kúpnu cenu, 

3. ukladá: 
vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto 
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 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: 31. 3. 2016        Z: prednosta úradu 
 

 
 

 
 
 

Pozemky vo 
vlastníctve mesta SNV 

 

Hornád 
 

Panoráma 

Starosaská 
ulica 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 

Predajňa Lidl 
 

Žiadané pozemky 
 

Predajňa LIDL 
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16. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová 
Ves (IČO 31297846), rozpočtová org.  Košického samosprávneho kraja, Nám . Maratónu 
mieru č. 1, Košice – nájom časti Reduty   

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy reduty (výklad slova „reduta“: 
Budova na osvetovú činnosť, spoločenské podujatia či zábavy), ktorá je z veľkej časti 
využívaná na kultúrno-spoločenské aktivity. Je jednou z dominánt námestia. Postavená je na 
parcelách č. KN-C 11 (divadelná časť) a KN-C 12, vlastníctvo budovy v prospech mesta 
Spišská Nová Ves je zapísané v LV-1. 

Budova pozostáva z divadelnej časti, koncertnej sály, reštauračnej a ubytovacej 
časti. Jedným z najvýznamnejších nájomcov časti budovy (divadelnej časti s kapacitou 300 
miest) je Spišské divadlo (okrem neho tieto priestory využíva aj ochotnícky súbor 
Hviezdoslav). Jeho zriaďovateľom je KSK. Doterajšie užívanie priestorov bolo zmluvne 
dohodnuté s ročným nájomným 1 €.  

Vzhľadom na to, že platnosť doterajšej zmluvy už skončila, je potrebné rozhodnúť 
o uzavretí novej zmluvy. Na základe doterajších skúseností a doteraz platných zmluvných 
podmienok navrhujeme uzavrieť prostredníctvom správcu Reduty novú nájomnú 
zmluvu na dobu 50 rokov s  ročným nájomným 1,00 € (prevádzkové náklady sú, resp. 
budú v plnej výške nákladmi Spišského divadla). Ide o nájomné vyjadrujúce podporu kult. 
vyžitia občanov mesta Sp. N. Ves a skutočnosť, že nájomca je neziskovou organizáciou.  

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o nájme časti priestorov Reduty Spišským divadlom, Radničné nám. č. 4, Sp. 
Nová Ves,  

2. vyhlasuje: 
že dlhodobé využitie divadelnej časti Reduty na kultúrne vyžitie občanov mesta Spišská 
Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení 

3. schvaľuje: 
nájom divadelnej časti Reduty, situovanej na parcele KN-C 11, k. ú. Sp. Nová Ves, 
Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi,  Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská 
Nová Ves (IČO 31297846), resp. Košickému samosprávnemu kraju, Nám. Maratónu 
mieru č. 1, Košice, na dobu 50 rokov s ročným nájomným 1,00 €, 

4. ukladá: 
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 12. 2015        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
V Spišskej Novej Vsi 29. 9. 2015 
 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    
 

 
 


