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        Spišská Nová Ves,  13.  9. 2016 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   

dňa 20. 9. 2016  
 
PREDMET: VYSPORIADANIE  VZ ŤAHOV  K NEHNUTE ĽNOSTIAM 
 
 
Predkladá:  prednostka MsÚ SNV       

                           
Spracoval:  Ing. Ľ. Andráš,  JUDr. Baldovská (bod č. 1), 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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1. Realizácia uznesenia MsZ č. 127/2015 zo 16. 12. 2016 
Uznesením č. 127/2015 zo dňa 16. 12. 2015 uložilo Mestské zastupiteľstvo 

v Spišskej Novej Vsi zabezpečiť kúpu troch 1 – izbových náhradných nájomných bytov 
s podlahovou plochou najviac 45 m² pre žiadateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podľa § 
9 ods. 8 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov 
k bytom a o doplnení zákona NRSR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov 
(ide o nájomcov bývajúcich v bytovom dome súp. č. 2537 na ul. Zimná č. 54 v Spišskej 
Novej Vsi, ktorý Mesto Spišská Nová Ves v rámci reštitu čného nároku previedlo do 
vlastníctva pôvodnému vlastníkovi. Týmto nájomcom je Mesto Sp. N. Ves povinné 
najneskôr do konca r. 2016 zabezpečiť náhradné bývanie). 

Náhradné byty museli, resp. musia spĺňať konkrétne podmienky, ktoré sú dané 
ustanovením § 11 zákona č. 261/2011 Z. z., inak by mestu na ich obstaranie nemusela byť 
štátom pridelená (poskytnutá) dotácia.  

Na základe predmetného uznesenia č. 127/2015 Mesto obstaralo tri 1 - 
izbové byty, ktoré spĺňajú podmienky spomínaného ustanovenia zákona, a to: 

 
1. Byt č. 20 na 7. poschodí bytového domu v Spišskej Novej Vsi, na ulici Za 

Hornádom, vchod č. 2,  súpisné číslo 883  (ďalej len „bytový dom“), spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, o veľkosti 195/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „C“, parc. č. KN - 4744 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m², o veľkosti 195/10000, zapísané na LV č. 7376,  
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálne územie 
Spišská Nová Ves, a to na základe kúpnej zmluvy zo dňa 15. 4. 2016, za kúpnu cenu 34. 000 
eur, od predávajúcich manželov: 

a) meno, priezvisko:  Marian Suchý, rod. Suchý 
trvale bytom:  SNP 247/3, 053 01 Harichovce, SR 
b) meno, priezvisko:  Ing. Erika Suchá, rod. Duľová 
trvale bytom:  SNP 247/3, 053 01 Harichovce, SR 
Kúpna zmluva č. KZN_240/2016 bola zverejnená na webovom sídle mesta Spišská 

Nová Ves dňa 15. 4. 2016 a účinnosť nadobudla dňa 16. 4. 2016. 
2. Byt č. 2 na prízemí bytového domu v Spišskej Novej Vsi, na Ulici J. Wolkera, 

vchod č. 35,  súpisné číslo 2237,  (ďalej len „bytový dom“), spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, o veľkosti 160/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku parcely registra „C“, parc. č. KN - 6149 druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 414 m², o veľkosti 160/10000, zapísané na LV č. 7328,  vedenom 
katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálne územie Spišská Nová 
Ves, a to na základe kúpnej zmluvy zo dňa 27. 4. 2016, za kúpnu cenu 34. 000 eur, od  

Jána Butvina, rod. Butvin, Ul. J. Wolkera 2237/35, 052 01 Sp. N. Ves, SR. 
Kúpna zmluva č. KZN_298/2016 bola zverejnená na webovom sídle mesta Spišská 

Nová Ves dňa 27. 4. 2016 a účinnosť nadobudla dňa 28. 4. 2016.  
3. Byt č. 15 na 1. poschodí bytového domu v Spišskej Novej Vsi, na ulici Trieda 

1. mája , vchod č. 23,  súpisné číslo 2223,  (ďalej len „bytový dom“), spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, o veľkosti 162/10000 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „C“, parc. č. KN – 6272/2 druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m², o veľkosti 162/10000, zapísané na LV č. 6749,  
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálne územie 
Spišská Nová Ves, a to na základe kúpnej zmluvy zo dňa 16. 6. 2016, za kúpnu cenu 34. 000 
eur, od spoločnosti 

ROLLTOP, s. r. o., Kukučínova 3271/1A, 052 01 Spišská Nová Ves. 
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Kúpna zmluva č. KZN_487/2016 bola zverejnená na webovom sídle mesta Spišská 
Nová Ves dňa 16. 6. 2016 a účinnosť nadobudla dňa 17. 6. 2016. 

 
Nakoľko na vykonanie vkladu vlastníckeho práva k uvedeným bytom v prospech 

mesta Spišská Nová Ves do katastra nehnuteľností musí príslušné uznesenie MsZ presne 
(bez pochybností) špecifikovať predmet prevodu vlastníctva, predkladáme na schválenie 
návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi nadväzujúceho na uznesenie 
MsZ Sp. Novej Vsi č. 127/2015 zo 16. 12. 2015, ktorým sa táto problematika upravuje (jeho 
obsah je daný nižšie uvedeným návrhom uznesenia MsZ). 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 127/2015 zo 16. 12. 2015, 
2. schvaľuje 
odkúpenie bytov: 

- byt č. 20 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nachádzajúci sa na 7. poschodí 
bytového domu súpis. číslo 883 postaveného na parc. č. KN-C 4744 (zast. pl. a nádvoria), na 
ulici Za Hornádom, vchod č. 2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 195/10 000 a spoluvlastníckym podielom na 
pozemku parc. č. KN-C 4744 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 258 m² o veľkosti 
195/10000, zapísané na LV č. 7376,  vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 
Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, od manželov: 

Marian Suchý, rod. Suchý, nar. 24. 1. 1972 a Ing. Erika Suchá, rod. Duľová, nar. 3. 
9. 1975, obaja trvale bytom SNP 247/3, 053 01 Harichovce, SR, 

za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur, 
- byt č. 2 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu súpis. číslo 2237 postaveného na parc. č. KN-C 6149  (zast. pl. a nádvoria), na Ulici J. 
Wolkera, vchod č. 35, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 160/10000 a spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. č. 
KN-C 6149 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 414 m² o veľkosti 160/10 000, zapísané 
na LV č. 7328, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves, k. ú. 
Spišská Nová Ves, od Jána Butvina, rod. Butvin, nar. 21. 5. 1950, Ul. J. Wolkera 2237/35, 
052 01 Sp. N. Ves, SR, 
za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur, 

- byt č. 15 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho nachádzajúci sa na 1. poschodí  
bytového domu súpis. číslo 2223 postaveného na parc. č. KN-C 6272/2  (zast. pl. a nádvoria), 
na ulici Trieda 1. mája, vchod č. 23, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 162/10000 a spoluvlastníckym podielom na 
pozemku parc. č. KN-C 6272/2 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 352 m² o veľkosti 
162/10000, zapísané na LV č. 6749, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 
Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, od spoločnosti ROLLTOP, s. r. o., IČO: 
47 474 858,  Kukučínova 3271/1A, 052 01 Sp. N. Ves, SR,  
za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur, 
3. ukladá 
zabezpečiť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k bytom podľa tohto 
uznesenia. 
T: 30. 11. 2016       Z: prednostka úradu 

* * * * *  
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2. Ing. Rudolf Uhliar, Považská 19, 052 01 Spišská Nová Ves  
Žiadateľ na pozemku parc. č. KN-C 7655/5 má vybudovaný rodinný dom vo 

v stave pred kolaudáciou. Na priľahlých pozemkoch vybudoval plot a prístrešok s pevným 
základom. Týmito stavbami zasiahol do pozemku mesta č. KN-C 7655/1.   

Žiadateľ má záujem túto problematiku vyriešiť odkúpením pozemkov, ktoré sú 
zastavané jeho stavbami, a to (podľa geometrických plánov vyhotovených DataGEO-Ing. 
Miloš Kršjak, Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 10767258): 

- parc. č. KN-C 7655/10 (zast. pl.) s výmerou 6 m2 a KN-C 7655/11 (zast. pl.) 
s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, , 

- parc. č. KN-C 7655/12 (zast. pl.) s výmerou 32 m2, 
(ďalej len „predmetné pozemky“). 
 Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s odpredajom 
predmetných pozemkov.  

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o predaj 
pozemkov konkrétnemu žiadateľovi podľa §9a ods. 8 písmena b), čo je predaj pozemkov 
zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa.  

Všeobecná hodnota predmetných pozemkov určená  znaleckým  posudkom č. 
33/2016 vypracovaným 24. 08. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská  
Nová Ves, je 926,19 € (22,59 €/ m2). 

Na základe uvedeného odporúčame predmetné pozemky odpredať za celkovú kúpnu 
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 1 018,75 €.  
 
 

 
 
 

Pozemky vo vlastníctve 
žiadateľa 

Pozemok vo vlastníctve 
mesta SNV 

Holubnica 
Muráňska ul. 

Povážska ul. 

Liptovská ul. 

FERČEKOVCE 



MsZ, 20. 9. 2016                                                                                  K bodu rokovania č. 18 

5 
 

 

Stav podľa GP č. 62/2015 

Stav podľa GP č. 30/2016 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 

Predmetné pozemky 
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KN-C 7655/12 

Druhá časť parcely 
KN-C 7655/12 
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Návrh na uznesenie:         
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  
1. berie na vedomie 
žiadosť Ing. Rudolfa Uhliara o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 7655/1 (zast. pl.), 
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,   
2. schvaľuje  
predaj pozemkov: 
- parc. č. KN-C 7655/10 (zast. pl.) s výmerou 6 m2 a KN-C 7655/11 (zast. pl.) 
s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 62/2015 
(vyhotoveným dňa 14. 12. 2015 DataGEO-Ing. Miloš Kršjak, Fabiniho 23, 052 01 Spišská 
Nová Ves, IČO 10767258) novovytvorené parcely z pozemku parc. č. KN-C 7655/1, 
zapísaného v LV 1 v prospech mesta Sp. Nová Ves, 
- parc. č. KN-C 7655/12 (zast. pl.) s výmerou 32 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, 
ako geometrickým plánom č. 30/2016 (vyhotoveným dňa 29. 06. 2016 DataGEO-Ing. Miloš 
Kršjak, Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 10767258) novovytvorenú parcelu 
z pozemku parc. č. KN-C 7655/1, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Sp. Nová Ves, 
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva 
Ing. Rudolfa Uhliara, Považská 19, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 
1 018,75 €, 
3. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
T:  30. 11. 2016                                                Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

3.   Pavol Čisár s manž., Domaňovce 273 (053 02 Spišský Hrhov) 
 Žiadateľ je vlastníkom domu  súp. č. 264 na pozemku parc. č. KN-C 671/1 (zast. pl.) 
s výmerou 358 m2 v k. ú. Mlynky (Biele Vody).  
 Mestu Sp. Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku mesta - parc. č. 
KN-C 670/2 (TTP) s výmerou 590 m2, Pozemok bol pôvodnými vlastníkmi užívaný ako 
dvor a záhrada.  
 Predmetný pozemok je pre mesto Spišská Nová Ves nevyužiteľný, a teda 
prebytočný. 
 V prípade, ak MsZ prejaví vôľu predmetný pozemok predať, v súlade so znením 
zákona o majetku obcí v platnom znení je takto možné vykonať na základe obchodnej 
verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení). 
 Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 
predmetného pozemku bola stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom 
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľností 
(zverejnenie zámeru predaja pozemku v regionálnom periodiku 21,00 €, poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností 66,00 €).  
 Podľa znaleckého posudku č. 45/2015 zo dňa 27. 11. 2015 vyhotoveného Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, všeobecná hodnota predmetného pozemku je 
4 076,90 €. Ing. Ján Baculák svojim podpisom dňa 25. 05. 2016 potvrdil, že hodnota 
nehnuteľnosti pre rok 2016 ostáva nezmenená.  
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Mlynky 
Umiestnenie 

predmetného pozemku 

Prostredný Hámor Smer Palcmanská 
Maša 

Reedukačné 
centrum 

Pozemok a dom vo 
vlastníctve  žiadateľa 

Žiadaný pozemok vo 
vlastníctve mesta SNV 

Reedukačné centrum 

Garáže 

Smer pohľadu na 
nasledujúcej snímke 

BIELE VODY 
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Návrh na uznesenie:   

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Pavla Čisára s manž., Domaňovce 273 (053 02 Spišský Hrhov) na 
odkúpenie pozemku mesta Sp. N. Ves v kat. území Mlynky - parc. č. KN-C 670/2 
(TTP) s výmerou 590 m2, zapísaného v LV 1122,  

2. schvaľuje  
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 670/2 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. územie 
Mlynky, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí 
v platnom znení, s cenou aspoň 4 163,90 € záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej 
zmluvy 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: 31. 3. 2017                                         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
4. Róbert Potočník a Monika Kubisová, Levočská 119, 053 01 Harichovce 

Róbert Potočník a Monika Kubisová sú podielovými spoluvlastníkmi pozemkov 
v NH (každý v podiele po ½) - KN-C 8914/1 (zast. pl.) s výmerou 399 m2, KN-C 8914/2 
(zast. pl.) s výmerou 154 m2, KN-C 8914/3 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-C 8915/1 
(záhrada) s výmerou 1664 m2 a stavby súp. č. 9219 postavenej na parc. č. KN-C 8914/2, 
ktoré sú zapísané v LV 5086, kat. územie Spišská Nová Ves,.  

Situovanie žiadaného 
pozemku (za domom) 
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Súčasťou plochy tvoriacej okolie domu je aj pozemok mesta SNV - parc. č. KN-C 
8915/2 (záhrada) s výmerou 172 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým 
plánom č. 54/2016 (vyhotoveným dňa 15. 08. 2016 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., 
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578) novovytvorená parcela 
z parcely parc. č. KN-E 56052/3, zapísanej v LV 4342 (ďalej len „predmetný pozemok“).   

Róbert Potočník a Monika Kubisová majú záujem tento pozemok pričleniť k svojej 
záhrade, preto žiadajú mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie tohto pozemku. 

Vzhľadom na to, že na žiadateľov sa pre tento prípad nevzťahujú žiadne práva 
prednostného prevodu vlastníctva, odporúčame novovytvorený pozemok predať v súlade 
so znením zákona o majetku obcí v platnom znení formou obchodnej verejnej súťaže (§9a 
ods. 1 písm. a. zákona o majetku obcí v platnom znení) záujemcovi, ktorý ponúkne 
najvyššiu kúpnu cenu. 
 Pre realizáciu obchodnej verejnej 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 novovytvoreného pozemku určená znaleckým posudkom č. 
37/2016, vypracovaným  dňa 9. 9. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová 
Ves, je 2 953,24 € (17,17 €/m2). 

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie 
znaleckého posudku 26,56 €, zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v regionálnom periodiku 
21,00 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €) navrhujeme min. kúpnu cenu 
3  066,80 €. 

 

 
 

Stav podľa GP č. 54/2016 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov 

Žiadaný pozemok 
mesta SNV 

Smer pohľadu 
na fotografii 

RD 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť Róberta Potočníka a Moniky Kubisovej, Levočská 119, 053 01 Harichovce,  
o odkúpenie časti pozemku mesta SNV v kat. území Spišská Nová Ves, parc. č. KN-E 
56052/3, zapísanej v LV 4342, 

Nehnuteľnosti 
vo vlastníctve 

žiadateľov 

Situovanie predmetného 
pozemku vo vlastníctve 

mesta SNV 

Cintorín 

Ul. Rybničná 

Kostol 

Lesy mesta SNV 

Ul. Horská  

Novoveská Huta 

Umiestnenie 
žiadaného pozemku 
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2. súhlasí 
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 8915/2 (záhrada) s výmerou 172 m2, kat. územie 
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 54/2016 (vyhotoveným dňa 15. 08. 2016 
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
36595578) novovytvoreného pozemku z parcely parc. č. KN-E 56052/3, zapísanej v LV 
4342 v prospech mesta Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 3  066,80 €, záujemcovi, 
ktorý podá 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: 31. 3. 2017                                         Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 

5. Predaj pozemkov parc. č. KN-C 8502, KN-C 8504, KN-C 8506/1 a KN-C 8505, k. ú. 
Spišská Nová Ves 

V ostatnom období Mestský úrad Spišskej Novej Vsi zaevidoval zvýšený záujem o kúpu 
pozemkov na výstavbu rodinných domov v Novoveskej Hute. Mesto Spišská Nová Ves má 
v tejto mest. časti viacero pozemkov, ktoré by mohli byť predmetom predaja na uvedený účel. 

Na základe uvedeného navrhujeme dať do predaja geometrickým plánom č. 41/2016 
(vyhotovený 26. 8. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorené pozemky: 

- par. č. KN-C 8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2, 
- par. č. KN-C 8504 (orná pôda) s výmerou 700 m2,  
- par. č. KN-C 8506/1 (orná pôda) s výmerou 700 m2, 
- par. č. KN-C 8505 (orná pôda) s výmerou 776 m2. 
 
 

 

Kvetná ulica 

Novoveská Huta  
 

Horská ulica 

Ponúkané pozemky 
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Jednotková cena pozemkov určená znaleckým posudkom č. 5/2016, vypracovaným 11. 

2. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves (znalec svojím podpisom 17. 
8. 2016 potvrdil, že cena pozemkov k dnešnému dňu ostala nezmenená), je 14,82 €/m2. 

V prípade, ak sa MsZ stotožní s týmto návrhom, v súlade so znením zákona 
o majetku obcí v platnom znení, je predaj možné vykonať na základe obchodnej 
verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a. zákona o majetku obcí v platnom znení). Pre realizáciu 
obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena nehnuteľnosti bola 
stanovená vo výške určenej znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta 
súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (zverejnenie zámeru predaja 
pozemku v regionálnom periodiku 21,00 €, poplatok za vklad do kat. nehnuteľností 66,00 €).  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o návrhu na predaj pozemkov citovaných v tomto materiáli, 

2. schvaľuje  
predaj geometrickým plánom č. 41/2016 (vyhotovený 26. 8. 2016 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov 

- par. č. KN-C 8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2, 
- par. č. KN-C 8504 (orná pôda) s výmerou 700 m2,  
- par. č. KN-C 8506/1 (orná pôda) s výmerou 700 m2, 
- par. č. KN-C 8505 (orná pôda) s výmerou 776 m2,  

obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom 
znení, s minimálnou vyvolávacou cenou: 

- v prípade pozemku par. č. KN-C 8502 – 10 461,00 €, 

Pozemok navrhovaný na 
rozčlenenie a predaj 
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- v prípade pozemku par. č. KN-C 8504 – 10 461,00 €, 
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8506/1 – 10 461,00 €, 
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8505 – 11 587,32 €, 

v prospech záujemcov, ktorí ponúknu najvyššiu kúpnu cenu, 
3. ukladá: 

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 11. 2017                                                                   Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

6. Jozef Valkoššák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadateľ, ktorý  je vlastníkom nehnuteľností – pozemku par. č. KN-C 90 (zast. pl.) a 

domu súp. č. 80 (orientačné označenie Letná 80/73) postaveného na predmetnom pozemku, 
požiadal Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 24/2014 
(vyhotovený 29. 6. 2016 spol. Geodézia Spiš – Ing. Novák F., IČO: 37705199) 
novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 z pozemku par. č. KN-C 
366/4 (ost. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý žiadateľovi slúži na prístup 
a príjazd do dvora jeho domu.  

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok, ktorým sa bude zabezpečovať VSTUP 
A VJAZD NA NEHNUTE ĽNOSTI  SPOMÍNANÉHO VLASTNÍKA, 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 predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 31/2016, 
vypracovaným 18. 8. 2016 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 279,16 
€. V prípade schválenia predaja pozemku odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku 
boli určená ako cena určená znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta 
súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemkov (znalecký posudok 26,56  €, 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

 

 

Letná ulica 

Koceľova ulica 
Nehnuteľnosti žiadateľa 

Reduta 

Pozemok  
mesta Spišská Nová Ves 
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V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec povinná 

pri prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom je dosiahnuť 
čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom vlastníctve.  

Citovaným zákonom stanovené povinnosti obec nie je povinná uplatniť v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer zámeny 
nehnuteľností týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním budúceho predaja 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. 

Hore uvedený zámer budúceho predaja nehnuteľností konkrétnemu citovanému 
záujemcovi Mesto Spišská Nová Ves zverejnilo (v zastúpení mestským úradom) v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, bol 
na úradnej tabuli a webe mesta Spišská Nová Ves zverejnený dňom 5. 9. 2016 
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 žiadosti Jozefa Valkoššáka, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie 
novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2, 
2. vyhlasuje, 
že využitie novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 z pozemku par. 
č. KN-C 366/4 (ost. pl.) zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorou sa bude 
zabezpečovať vstup a vjazd na nehnuteľnosti vo vlastníctve  Jozefa Valkoššáka, Letná 
80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou 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: 
predaj geometrickým plánom č. 24/2014 (vyhotovený 29. 6. 2016 spol. Geodézia Spiš – Ing. 
Novák F., IČO: 37705199) novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 

z pozemku par. č. KN-C 366/4 (ost. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 
9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 
v prospech Jozefa Valkoššáka, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu 
cenu vo výške 371,72 €, 
4. ukladá: 
zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 11. 2016        Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
7. Ing. Róbert Richtárik, Nám. kozmonautov 1465/3, Košice a Mgr. Miroslava 
Richtáriková, Trieda 1. mája 2317/20, Spišská Nová Ves,  
Ing. Róbert Pukluš a Jana Puklušová, Hurbanova 11/3, Spišská Nová Ves, 
Marta Olejárová, Hurbanova 11/4, Spišská Nová Ves, 
Alena Koršalová Solárová, Hurbanova 11/1, Spišská Nová Ves, 
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Vlastníci bytov a podieloví spoluvlastníci spoločných častí a pozemku bytového 
domu Hurbanova ul. č. 11 v Spišskej Novej Vsi (s. č. 2558), k. ú. Spišská Nová Ves, 
požiadali Mesto Spišská Nová Ves o uzatvorenie zmluvného vzťahu pre realizáciu 
prístavby terás k jednotlivým bytom bytového domu Hurbanova 11. Z hľadiska 
zaistenia práv vlastníka pozemku, t. j. mesta SNV, považujeme za najvhodnejšie so 
žiadateľmi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Následne, na základe nej 
Mesto Spišská Nová Ves po zrealizovaní spomenutej stavby (po doručení porealizačného 
zamerania stavby) predá podielovým spoluvlastníkom pozemku (žiadateľom) pod citovaným 
bytovým domom príslušné podiely na žiadanom pozemku (podľa projektovej dokumentácie 
stavby: „TERASA, Hurbanova 11, 052 01 Spišská Nová Ves“ vyhotovenej Ing. Marekom 
Bendíkom, rozsah záberu bude 15 m2) tak, ako je to navrhnuté v dole uv. návrhu uznesenia. 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok, ktorý má umožniť realizovať úzko 
špecializovanú stavbu doplňujúcu objekt bytového domu, odporúčame pri posudzovaní 
tejto žiadosti brať na to osobitný zreteľ, navrhujeme teda, aby jeho predaj sa uskutočnil 
podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona 
o majetku obcí v platnom znení, a to formou uzavretia Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluvy s cenou určenou najmenej vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom 
(presná cena bude závisieť od skutočného záberu pozemku, ktorý sa zistí porealizačným 
zameraním budúcej stavby), pričom mesto Sp. Nová Ves si na dobu výstavby uplatní nájomné 
v obvyklej výške. 

V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 
povinná pri prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom 
je dosiahnuť čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom vlastníctve.  
Citovaným zákonom stanovené povinnosti obec nie je povinná uplatniť v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer 
zámeny nehnuteľností týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním budúceho predaja 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. 
 

 

Hurbanova ulica 

Bytový dom žiadateľov 

Nehnuteľnosti mesta  
Spišská Nová Ves v celku 

Ulica M. Gorkého 
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Hore uvedený zámer budúceho predaja nehnuteľností konkrétnym citovaným 
záujemcom Mesto Spišská Nová Ves zverejnilo (v zastúpení mestským úradom) v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, bol 
na úradnej tabuli a webe mesta Spišská Nová Ves zverejnený dňom 5. 9. 2016 
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 žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Hurbanova č. 11 Spišská Nová 
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu prístavby terás k bytovému domu, 
2. vyhlasuje, 
že poskytnutie časti pozemku par. č. KN-C 7044/1 (zast. pl.),  zapísanom  v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, na realizáciu úzko špecializovanej stavby doplňujúcej objekt 
bytového domu Hurbanova ul. č. 11 v Spišskej Novej Vsi (s. č. 2558), 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 č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 
3. schvaľuje: 
majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemkov par. č. KN-C 7044/1 (zast. pl.),  
zapísanom  v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na vybudovanie terasy k uvedenému bytovému 
domu podľa projektovej dokumentácie stavby: „TERASA, Hurbanova 11, 052 01 Spišská 
Nová Ves“ vyhotovenej Ing. Marekom Bendíkom,  formou uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, na základe ktorej Mesto Spišská Nová Ves po zrealizovaní uvedenej stavby 
uzavrie kúpnu zmluvu a predá: 

a) spoluvlastnícky podiel 2663/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Ing. Róberta Richtárika, Nám. kozmonautov 1465/3, Košice a Mgr. Miroslavy 
Richtárikovej, Trieda 1. mája 2317/20, Spišská Nová Ves, 

b) spoluvlastnícky podiel 2500/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Ing. Róberta Pukluša a Jany Puklušovej, Hurbanova 11/3, Spišská Nová Ves, 

c) spoluvlastnícky podiel 2337/10000 do výlučného vlastníctva Marty 
Olejárovej, Hurbanova 11/4, Spišská Nová Ves,  

d) spoluvlastnícky podiel 2337/10000 do výlučného vlastníctva Aleny 
Koršalovej Solárovej, Hurbanova 11/1, Spišská Nová Ves 
 za cenu určenú najmenej vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, pričom 
mesto Sp. Nová Ves si na dobu výstavby (odo dňa nadobudnutia účinnosti stavebného 
povolenia) uplatní nájomné vo výške 0,10 €/m2, 
4. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 
 T: 30. 11. 2016       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
8. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Východoslovenská distribučná, a. s.,  v rámci prípravy stavby: „Spišská Nová Ves – 
úprava TS F. Urbánka“ plánuje realizovať montáž kioskovej trafostanice s 
príslušenstvom na Ulici I. Stodolu pri križovatke s Ulicou F. Urbánka. 
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Vzhľadom na to, že predmetná distribučná trafostanica sa má nachádzať na pozemku 
mesta Spišská Nová Ves a k vydaniu stavebného povolenia pre jej realizáciu (v zmysle 
Stavebného zákona v platnom znení) investor musí mať k pozemku uzavretý zmluvný vzťah, 
investor (VSD), oslovil mesto so žiadosťou o usporiadanie majetkovoprávneho vzťahu k 
časti nehnuteľnosti – pozemku plánovaného na umiestnenie trafostanice - par. č. KN-C 
6814 (zast. pl.). 

 

 
 

 
 

Pozemok 
Mesta Spišská Nová Ves 
 

Ul. I. Slobodu 

Ul. F. Urbánka Žiadaná časť pozemku 

Súkromné predškolské zariadenie 
Brantia 

Situovanie  
žiadaného pozemku 
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Ulica 
F.  Urbánka 
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 Po posúdení obsahu žiadostí z hľadiska spôsobu využitia pozemku na vybudovanie 
stavby vo verejnom záujme navrhujeme, aby so žiadateľom bol uzatvorený zmluvný vzťah 
vo forme zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej sa v budúcnosti (po dodaní 
porealizačného zamerania stavby) uzatvorí kúpna zmluva na odpredaj časti pozemku par. č. 
KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom 
citovaným zameraním (predpokladaný rozsah je 22,5 m2), s cenou určenou vo výške 
hodnoty stanovenej znaleckým posudkom (náklady spojené s uzatvorením zmluvného 
vzťahu budú nákladmi kupujúceho). 

Vzhľadom na to, že ide o stavbu vo verejnom záujme, pri prevode vlastníctva 
predmetného pozemku je potrebné na to brať osobitný zreteľ, a teda prevod vlastníctva 
riešiť podľa § 9a ods. 8 písm. e („prevod majetku obce konkrétnemu žiadateľovi z dôvodu 
osobitného zreteľa“) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 
povinná pri prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom 
je dosiahnuť čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom vlastníctve.  

Citovaným zákonom stanovené povinnosti obec nie je povinná uplatniť v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer 
zámeny nehnuteľností týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním budúceho predaja 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. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, o budúce odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) 
zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves,, 

2. vyhlasuje,  
že využitie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. 
Spišská Nová Ves,  v plánovanom rozsahu 22,5 m2, na vybudovanie stavby vo 
verejnom záujme – kioskovej trafostanice, je skutočnosťou hodnou 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 
zámer budúceho predaja časti nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. 
pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom 
porealizačným zameraním predmetnej stavby, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona 
č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, spol. Východoslovenská 
distribu čná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za cenu určenú vo výške hodnoty 
stanovenej k tomuto účelu vyhotoveným znaleckým posudkom, 

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: 15. 12. 2016     Z: prednosta úradu 
* * * * * 
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9.  Miroslav Tauber, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves 
  Ing. Juraj Kubi čár s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves 

Ing. Ľubomír Vojtáš s manželkou, Slovenská 2560/38, 052 01 Spišská Nová Ves 
Žiadatelia sú vlastníkmi pozemkov par. č. KN-C 3299/7 (ost. pl.), KN-C 3299/3 (ost. pl.), 

KN-C 3299/6 (ost. pl.), k. ú.  Spišská Nová Ves, na ktorých pripravujú výstavbu rodinných 
domov v rámci stavby: „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“, pri čom predmetné stavby 
potrebujú napojiť na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, 
telekomunikácie). 

Nakoľko inžinierske prípojky budú umiestnené v mestských pozemkoch, požiadali 
mesto Spišská Nová Ves o uzatvorenie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena na 
uloženie, prevádzku a údržbu vodovodnej, kanalizačnej, telekomunikačnej a elektrickej 
prípojky  a ich príslušenstva do pozemkov mesta Spišská Nová Ves.  

Umiestnenie predmetných inžinierskych sietí sa týka pozemkov par. č. KN-C 3300 
(zast. pl a  KN-C 3304/1 (zast. pl.). Podľa projektovej dokumentácie citovanej stavby je 
predpokladaný rozsah vecného bremena 228 m2. Rozsah vecného bremena bude spresnený 
porealizačným zameraním stavby.   

Vlastník pozemkov (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 
jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, v ktorých budú uložené 
inžinierske siete žiadateľov (ako „oprávnených z vecného bremena“). Výška jednorazovej 
finančnej odplaty bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby. 
Náklady súvisiace so zriadením vecného bremena pôjdu na ťarchu žiadateľov. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
žiadosť Miroslava Taubera, Ing. Juraja Kubi čára s manželkou a Ing. Ľubomíra Vojtáša 
s manželkou (všetci zo SNV) o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie 
vecného bremena na časť pozemkov pri priem. parku v Sp. N. Vsi, 
2. schvaľuje 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe 
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie inžinierskych sietí 
(vodovod, kanalizácia, telekomunikácie, elektrická prípojka)  a ich príslušenstva v 
pozemkoch par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) a  KN-C 3304/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, kat. 
územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  projektovej dokumentácii stavby: 
„IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“ , v prospech Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, 
052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Juraja Kubi čára s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 
Spišská Nová Ves, Ing. Ľubomíra Vojtáša s manželkou, Slovenská 2560/38, 052 01 
Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom,  

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena podľa 
tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2016      Z: prednostka úradu 
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* * * * * 
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10. Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice (VSD, a. s.)  
– zmena uznesenia č. 212/2016 z 15. 6. 2016 

V rámci júnového rokovania MsZ bolo prijaté uznesenie - č. 212 z 15. 6. 2016 –
ktorým bolo schválené uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie 
vecného bremena, na základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť 
umiestnenie podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na pozemkoch 
par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 771 m2 a  KN-C 3304/1 (zast. pl.) s výmerou 1665 
m2, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  
projektovej dokumentácii stavby: „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“ , v prospech 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 
36599361 za jednorazovú odplatu určenú zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Medzičasom medzi investormi IBV Malá Mlynská ulica a VSD, a. s., Košice, došlo 
k dohode, na základe ktorej náklady spojené so zriadením vecného bremena budú 
nákladmi investorov citovanej stavby. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné, aby tejto skutočnosti zodpovedalo 
aj príslušné uznesenie MsZ. 

Grafické vyznačenie zámeru (budúceho zriadenia vecného bremena) je totožné 
s predchádzajúcim bodom.  

Na základe uvedeného navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie (uzn. č. 212 z 15. 6. 
2016) a schváliť nové, ktoré bude zodpovedať vyššie uvedenej skutočnosti. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o príprave realizácie uznesenia MsZ č. 212/2016, 
2. ruší 

uznesenie č. 212/2016 z 15. 6. 2016 
3. schvaľuje 
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, 
medzi mestom Spišská Nová Ves - ako povinným z vecného bremena – a 
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - ako oprávneným 
z vecného bremena – ako aj investormi stavby „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“   
Miroslavom Tauberom, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Jurajom 
Kubi čárom s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. 
Ľubomírom Vojtášom s manželkou, Slovenská 2560/38, 052 01 Spišská Nová Ves, , 
na základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie 
podzemného elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom Východoslovenskej 
distribu čnej, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, v pozemkoch par. č. 
KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 771 m2 a  KN-C 3304/1 (zast. pl.) s výmerou 1665 
m2, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  
projektovej dokumentácii stavby: „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“ , za 
jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným po 
porealizačnom zameraní zrealizovanej stavby, 
4. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného 
bremena podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2016      Z: prednostka úradu 

* * * * * 
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11. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany 
– zriadenie vecného bremena v prospech mesta Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves sa vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti 
uskutočneného na základe zámennej zmluvy vyhotovenej podľa uznesenia č.  2220/2016 z 8. 
zasadnutia Mest. zastupiteľstva v Sp. N. Vsi z 15. 7. 2016, stane vlastníkom stavieb:  

a) verejná komunikácia  na parc. č. KN-C 10181 a KN-C 10182,  
b) spevnené plochy na kontajnery na parc. č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49, 
c) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu, 
d) dažďová kanalizácia (vrátane odvodnenia komunikácií) s vyústením do Hornádu, 
e) splašková kanalizácia od päty objektov až po Panorámu, 
f) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívod požiarnej vody, verejný 

hydrant, čerpacie miesto požiarnej vody a požiarny vodovod, 
tvoriacich technickú vybavenosť areálu VillaNova Spišská Nová Ves. 
 Mesto pristúpilo na zámenu nehnuteľností s podmienkou, že v prospech 
získaných stavieb bude na jednotlivých pozemkoch zriadené vecné bremeno (inak by 
mesto bolo vystavené riziku, že vlastníci pozemkov – či už súčasní alebo budúci – by od 
neho mohli požadovať nájomné). Vlastníkmi jednotlivých pozemkov sú rozdielne 
subjekty (ALEA INVEST, s. r. o., Špitalska 1255/3, 071 01 Michalovce, 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 965 55 
Banská Štiavnica - Odštep. záv. Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice; STADUS, s. r. o., 
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves), k čomu bude potrebné mať zabezpečené 
príslušné geom. plány a na základe nich bude potrebné schváliť príslušné uznesenia. 

V súčasnosti je pripravená dokumentácia („geometrický plán na vyznačenie 
vecného bremena č. 44/2016“) súvisiaca s pozemkami spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., 
Spišská Nová Ves. Ide o rozsiahly grafický dokument, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie 
na oddelení správy majetku mesta. 

 

 

Pozemky spol. 
Solitera, s. r. o. 
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vecného 
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Na základe uvedeného predkladáme návrh na bezplatné zriadenie vecného bremena 
na pozemky spoločnosti Solitéra, s. r. o. - par. č.  KN-C 2395/32 (zast. pl.) s výmerou 1364 
m2, KN-C 2395/34 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 2395/9 (zast. pl.) s výmerou 2112 m2, 
KN-C 2395/19 (zast. pl.) s výmerou 169 m2, zapísané v LV 7585, k. ú. Spišská Nová Ves 
(ďalej iba „povinné pozemky“), v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 44/2016 
(vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská 
Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve strpieť: 

- uloženie inžinierskych sietí v, na alebo nad povrchom povinných pozemkov (vrátane 
súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu),  

- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu týchto inžinierskych sietí v, na 
alebo nad povrchom povinných pozemkov, 

- vstup na povinné pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej 
činnosti súvisiacej s uloženými sieťami, pričom: 

-  zmluvou dohodnuté vecné bremeno ostane na povinných pozemkoch v prospech 
mesta Spišská Nová Ves zachované aj v prípade, ak v budúcnosti dôjde k prípadnému 
zlúčeniu, rozčleneniu alebo pričleneniu  povinných pozemkov k iným pozemkom, 

- práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého zmluvou o zriadení vecného 
bremena a spojené s vlastníctvom povinných pozemkov, v prípade prevodu alebo 
prechodu vlastníctva nehnuteľností prejdú s vlastníctvom veci na ich nadobúdateľa, 

- povinný z vecného bremena sa zaviaže trpieť právo oprávneného z vecného bremena 
umožniť využívanie vecného bremena aj osobám, ktoré z vôle oprávneného z vecného 
bremena a s jeho súhlasom užívajú/budú užívať stavby oprávneného z vecného 
bremena.  

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 
informáciu o príprave zabezpečenia budúcich práv mesta SNV na pozemkoch 
spoločnosti Solitéra, s. r. o., formou zriadenia vecného bremena, 
2. schvaľuje 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemky spoločnosti SOLITÉRA, s. r. 
o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany - par. č. KN-C 
2395/32 (zast. pl.) s výmerou 1364 m2, KN-C 2395/34 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, 
KN-C 2395/9 (zast. pl.) s výmerou 2112 m2, KN-C 2395/19 (zast. pl.) s výmerou 169 
m2, zapísané v LV 7585, k. ú. Spišská Nová Ves, rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č. 44/2016 (vyhotovený 9. 9. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve 
strpieť: 

- uloženie inžinierskych sietí v, na alebo nad povrchom citovaných povinných 
pozemkov (vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia 
jej porastu),  

- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu týchto inžinierskych sietí 
v, na alebo nad povrchom povinných pozemkov, 

- vstup na povinné pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 
povolenej činnosti, 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T:  31. 3. 2017      Z: prednostka úradu 

* * * * * 
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12. Doplnenie uznesenia č. 220/2016 z  8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi z 15. 7. 2016  

Tento materiál nadväzuje na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode a tiež 
rieši ochranu práv mesta Spišská Nová Ves spojených s nadobudnutím stavieb podľa 
uznesenia MsZ č. 209/2016. 

Ako sme uviedli v predchádzajúcom materiáli, predmetné stavby (cestná 
komunikácia, verejné osvetlenie, prívod pitnej vody, dažďová a kanalizácia splašková 
kanalizácia), resp. ich časti sa nachádzajú na pozemkoch tretích osôb, pričom aj 
pozemky, ktoré t. č. vlastní spoločnosť Solitéra, s. r. o., sa v krátkej dobe môžu stať 
vlastníctvom tretích osôb, čím by sa mesto mohlo reálne dostať do situácie, keď by 
vlastnilo stavby na cudzích pozemkoch bez právneho podkladu a so spomenutým 
rizikom uplatnenia si nároku tretích osôb na fin. náhradu za užívanie ich pozemkov. 

Aby mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo svoje záujmy do doby, dokiaľ  nebudú 
zriadené vecné bremená v jeho prospech, navrhujeme, aby si mesto Spišská Nová Ves 
zabezpečilo predkupné právo na pozemky so spoločnosťou Solitéra, s. r. o. Obsahom 
takto zriadeného predkupného práva bude záväzok spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., že 
ak by chcela predmetné pozemky akýmkoľvek spôsobom scudziť, tak ich najskôr 
(prednostne) povinne ponúkne mestu Spišská Nová Ves na odkúpenie za kúpnu cenu 
242 588,64 € (cena určená znaleckým posudkom). 

Pre tento úkon, ktorý je predmetom vkladu do katastra nehnuteľností, je potrebné 
sa preukázať platným uznesením MsZ. 

Na základe uvedeného navrhujeme schváliť doplnenie uznesenia MsZ č. 209/2016 
zo 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi z 15. 6. 2016 o zriadenie 
predkupného práva na zamieňané pozemky. 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Nove Vsi:  

1. berie na vedomie: 
informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 220/2016,  

2. schvaľuje: 
doplnenie uznesenia MsZ č. 220/2016  o nový bod č. 4 v znení:  
„zriadenie predkupného práva na  pozemky mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 
9237/14 (orná pôda) s výmerou 940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m2 
a KN-C 9237/15 (orná pôda) s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová 
Ves a geometrickým plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených parciel č. KN-C 9236/16 (orná pôda) 
s výmerou 8000 m2, KN-C 9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19 
(orná pôda) s výmerou 326 m2, z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E 
52328 (orná pôda) a KN-E 3389 (TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves za celkovú hodnotu 242 588,64  €, 

3. ukladá: 
zrealizovať zámenu nehnuteľností  podľa takto doplneného  uznesenia. 

 T: 30. 11. 2017      Z: prednostka úradu 
* * * * *  

 
 
V Spišskej Novej Vsi 13. 9. 2016 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, JUDr. Baldovská (bod 1.) Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    

   


