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          Spišská Nová Ves, 11. 10. 2017 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
19. 10. 2017 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednostka MsÚ 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner 
 
 
Prerokované: s vedením mesta 
 
 
Prizvaný(í): - - - - 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
1. Jozef Kalinay s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 
1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves. Ide o pozemok, ktorý je zastavaný garážou so súp. č. 
6808, ktorej podľa LV 11099 sú žiadateľ s manž. bezpodielovými spoluvlastníkmi.  

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o predaj pozemku 
konkrétnemu žiadateľovi podľa §9a ods. 8 písmena b), čo je zákonná výnimka pre predaj 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým  posudkom č. 43/2017  vypracovaným 
dňa 29. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 108,00 €.  

Na základe uvedeného odporúčame citovaný pozemok odpredať za cenu určenú 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva (odmena 
za vyhotovenie ZP – 31,88 €, správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 66,00 €), 
t. j. celkom za cenu 205,88 €.   
      
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť Jozefa Kalinaya s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp. N. Ves, o odkúpenie 
pozemku parc. č. KN-C 1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. Nová Ves, 

2. schvaľuje 
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. N. 
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení Jozefovi 
Kalinayovi s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp. N. Ves, za celkovú kúp. cenu 205,88 €, 

3. ukladá 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

 T: 31. 3. 2018                                                                          Z: prednosta úradu 
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2. Pham Xuan Dang, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves  
Žiadateľ je výlučným vlastníkom garáže súp. č. 6738 a nehnuteľností – pozemkov 

parc. č. KN-C 2627 (záhrada) s výmerou 188 m2, KN-C 2626 (zast. pl.) s výmerou 452 m2 a 
stavby súp. č. 218 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2626, kat. územie Spišská Nová 
Ves, nachádzajúcich sa za objektom Zimná č. 82.  

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie nehnuteľností (pozemkov) v kat. 
území Spišská Nová Ves, a to: 
a) pozemku parc. č. KN-C 2762 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 1, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, zastavaného garážou vo vlastníctve žiadateľa, 
b) pri ľahlého, geometrickým plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) 
s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, v prospech 
mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetné pozemky“).  
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V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení: 

a) v prípade prvého pozemku ide o predaj pozemku konkrétnemu žiadateľovi 
podľa §9a ods. 8 písmena b), čo je predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa („zákonná“ výnimka), 

Garáž žiadateľa 
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Žiadaný 
pozemok 



MsZ 19. 10. 2017   k bodu rokovania: 23. 

6 
 

b) v druhom uvedenom prípade ide o pozemok nachádzajúci sa medzi 
nehnuteľnosťami žiadateľa, pričom mestom SNV nie je využiteľný kvôli jeho tvaru 
a situovaniu, na základe čoho odporúčame pri rozhodovaní o obsahu žiadosti na uvedenú 
skutočnosť prihliadať ako na skutočnosť hodnú osobitného zreteľa. 

 
V  prípadoch osobitného zreteľa je obec povinná zámer predaja priamo 

žiadateľovi 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 PREDAJA POZEMKU na svojej úradnej tabuli aj n a internetovej stránke  
dňa 04. 10. 2017 a nachádza sa tam doposiaľ. 

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

 
Cena predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 42/2017 vyhotoveným 

dňa 27. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 603,44 € (44,54 €/m2). 
K citovanej cene sú v navrhovanom uznesení pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o žiadosti Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie  nižšie 

uvedených nehnuteľností (pozemkov) v katastrálnom území Spišská Nová Ves,  
2. vyhlasuje: 
že v prípade parc. č. KN-C 2771/7 ide o pozemok „spájajúci“ nehnuteľnosti žiadateľa, 

pričom tento žiadaný pozemok mestom nie je využiteľný kvôli jeho tvaru a situovaniu, preto 
uvedené skutočnosti považuje za skutočnosti hodné osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,  na základe čoho 

3. schvaľuje: 
a) nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 

2762 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa §9a 
ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 
52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej 
nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. 
KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa §9a ods. 
8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 

do výlučného vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, 
za celkovú kúpnu cenu 1 701,32 €, 

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
     
 T: 31. 3. 2017                                                   Z: prednosta úradu 

* * * * * 
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3.  Peter Hus, Strojnícka ul. 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves,   
Jolana Husová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves 
Viera Vojtašová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves  
Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu súp. č. 2053 postaveného 

na pozemku par. č. KN-C 7082, kat. územie Spišská Nová Ves, na základe čoho mestu 
Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 76065/39 (záhrada) 
s výmerou 24 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Ide o pozemok žiadateľmi 
dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady (ďalej len „predmetný pozemok“).  

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok tvoriaci súčasť záhrady súvisiacej s rodinným 
domom v spoluvlastníctve žiadateľov, pričom pozemok je vzhľadom na svoju veľkosť, tvar 
a situovanie mestom nevyužiteľný, odporúčame postupovať v prospech žiadateľov podľa 
§9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa), a to za cenu najmenej vo výške všeobecnej 
hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s 
prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností, odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

Predmetný pozemok znalec Ing. Ján Baculák, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 
ohodnotil znaleckým posudkom č. 45/2017 zo dňa 2. 10. 2017 na 544,00 €, náklady súvisiace 
s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností, 31,88 € - cena za vyhotovenie zn. posudku), t. j. celkom za 641,88 €.  

 Dlhodobé užívanie predmetného pozemku ako súčasť záhrady rodinného domu súp. 
č. 2053, k. ú. Spišská Nová Ves, možno v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení 
považovať za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa. Na základe tejto skutočnosti mesto 
Spišská Nová Ves (v zastúpení MsÚ) v súlade so zákonom o majetku obcí v platnom znení 
zverejnilo  zámer predaja predmetného pozemku na svojej úradnej tabuli a na internetovej 
stránke, a to 3. 10. 2017, pričom na uvedených miestach sa nachádza 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. 
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Nehnuteľnosti žiadateľov  
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Jolany 
Husovej, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves, a Viery Vojtašovej, Ul. J. 
Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 
76065/39 (záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves 

2. vyhlasuje: 
že dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť záhrady a dvora rodinného domu súp. č. 
2053, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom ide o pozemok, ktorý nie je iným subjektom 
využiteľný  kvôli jeho situovaniu, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo 
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov 

3. schvaľuje: 
predaj pozemku par. č. KN-E 76065/39 (záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v 
platnom znení, do podielového spoluvlastníctva: 

- Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves - veľkosť podielu ¼, 
- Jolany Husovej, rodená Štrauchová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová 

Ves – veľkosť podielu ½ 
- Viery Vojtašovej, rodená Husová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová 

Ves – veľkosť podielu ¼ ,  
za celkovú kúpnu cenu 641,88 €,   

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

     T: 31. 3. 2018        Z: prednosta úradu 
* * * * * 

Žiadaný pozemok 
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4. RNDr. Ján Gregorovič s manž., Rybničná 9214/22, 053 31 Spišská Nová Ves  
Žiadatelia sú podľa LV 2940 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v kat. 

území Spišská Nová Ves, a to pozemkov parc. č. KN-C 8871 (zast. pl.) s výmerou 299 m2, 
KN-C 8872/1 (zast. pl.) s výmerou 163 m2, KN-C 8872/2 (zast. pl.) s výmerou 154 m2 a KN-
C 8873/1 (záhrada) s výmerou 759 m2 a rodinného domu súp. č. 9214 postaveného na 
pozemku parc. č. KN-C 8872/2 v Novoveskej Hute.   

Súčasťou plochy tvoriacej dvor a záhradu domu je aj čiastočne zastavaný pozemok 
parc. č. KN-C 8873/2 (záhrada) s výmerou 121 m2 zapísaný v LV 1 v prospech mesta 
Spišská Nová Ves a geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 16. 06. 2017 GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 8874/1 (zast. pl.) s výmerou 
226 m2 z parcely parc. č. KN-C 8874 (zast. pl.) zapísanej v LV 1, v prospech mesta Spišská 
Nová Ves (ďalej len „predmetné pozemky“). Žiadatelia mestu Spišská Nová Ves doručili 
žiadosť o odkúpenie týchto pozemkov.  

Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 30/2017, vyhotoveným dňa 
03. 07. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 5 930,23 € (v 
návrhu uznesenia sú pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti, a to 
66,00 € - správny poplatok za vklad do KN, 19,05 € - náklady za vyhotovenie posudku). 

Predmetné pozemky tvoria zostatkovú plochu medzi nehnuteľnosťami žiadateľa 
a potokom. Sú nimi dlhodobo užívané ako dvor a záhrada a pre vlastníka (mesto SNV) 
sú nevyužiteľné a iným subjektom komunikačne nedostupné.  

MsZ môže pri svojom rozhodovaní na vyššie uvedené skutočnosti prihliadnuť a predaj 
schváliť podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) 
zákona o majetku obcí v platnom znení.  

V prípade prevodu vlastníctva s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti 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 (v zastúpení MsÚ) zverejnilo 
ZÁMER PREDAJA CITOVANÝCH POZEMKOV  na svojej úradnej tabuli aj na 
internetovej stránke  dňa 3. 10. 2017 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. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti RNDr. Jána Gregoroviča s manž. o odkúpenie  pozemku parc. č. KN-
C 8873/2 (záhrada) s výmerou 121 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 

PREDMETNÉ 
POZEMKY 
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43/2017 (vyhotovený 16. 06. 2017 GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného 
pozemku parc. č. KN-C 8874/1 (zast. pl.) s výmerou 226 m2 z parcely parc. č. KN-C 8874 
(zast. pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje: 
že skutočnosti, že ide o pozemky priľahlé k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbe) 
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, sú nimi dlhodobo užívané ako dvor 
a záhrada a pre vlastníka (mesto SNV) sú nevyužiteľné a komunikačne nedostupné, 
považuje za skutočnosti hodné 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. zák. o majetku obcí v platnom znení  

3. schvaľuje: 
predaj pozemku parc. č. KN-C 8873/2 (záhrada) s výmerou 121 m2 zapísaného v LV 1 
a geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 16. 06. 2017 GEOKAN, s. r. o., IČO 
36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8874/1 (zast. pl.) s výmerou 226 m2 

z parcely parc. č. KN-C 8874 (zast. pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov RNDr. Jána Gregoroviča a manž. Anny Gregorovičovej, rod. 
Černická, Rybničná 9214/22, 053 31 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 015,28 €, 

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 

     T: 31. 3. 2018                                                     Z: prednosta úradu 
* * * * *  

 
 
 
5. Marek Šupol s manželkou, Horská 9152/32, 053 31 Spišská Nová Ves 

Marek Šupol, je výlučným vlastníkom rodinného domu súp. č. 9152 v Novoveskej 
Hute, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom tento dom nemá vlastnícky usporiadané príslušné 
pozemky. Na základe toho spolu s manž. Ing. Štefániou Šupolovou, požiadal mesto 
Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 49/2017 (vyhotovený 11. 09. 
2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 
8757 (zast. pl.) s výmerou 596 m2 (diel 1), KN-C 8758 (záhrada) s výmerou 264 m2 (diel 2) a 
KN-C 8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 (diel 5) (ďalej len „predmetné pozemky“), 
z pozemkov KN-E 55960/2 (LV 4342) a KN-C 8756 (LV 1), k. ú. Spišská Nová Ves.  

Nakoľko v danom prípade ide o  pozemky funkčne spojené s vyššie citovanou 
stavbou, odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa 
predaj predmetných pozemkov môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod 
majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 51/2017 vyhotoveným 
13. 10. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves), je 15 058,09 €. 
K citovanej cene sú v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
........... € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

Zákon o majetku obcí určuje, že pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, je obec povinná zámer zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu vlastníctva obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a 
na svojom webe, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Hore uvedený zámer predaja nehnuteľností konkrétnemu citovanému 
záujemcovi Mesto Spišská Nová Ves (v zastúpení mestským úradom) dňom 4. 10. 2017 
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zverejnilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení na úradnej tabuli a svojom webe, kde sa dokument nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky. Keďže týmto boli splnené predpísané náležitosti zákona o majetku obcí 
v platnom znení, MsZ Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou 
platnosťou. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mareka Šupola a Ing. Štefánie Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa pod stavbou v ich 
vlastníctve, a zároveň pozemkov funkčne spojených s predmetnou stavbou, 

2.vyhlasuje, 
že dlhoročné užívanie pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.), KN-C 8758 (záhrada) 
s výmerou 264 m2 a KN-C 8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 v súvislosti s užívaním 
domu súp. č. 9152, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve jedného zo žiadateľov, 
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

3. schvaľuje 
predaj geometrickým plánom č. 49/2017 (vyhotovený 11. 09. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.) 
s výmerou 596 m2 (diel 1), KN-C 8758 (záhrada) s výmerou 264 m2 (diel 2) a KN-C 
8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 (diel 5) z pozemkov KN-E 55960/2 zapísanom v LV 
4342, a KN-C 8756 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 Mareka 
Šupola a Ing. Štefánie Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31 Spišská Nová Ves, za 
celkovú kúpnu cenu vo výške 15 177,34 €, 

4. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 

 T: 31. 3. 2018      Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
6. Michal Vojtko, Hnil čík 265, 053 32 Hnilčík 

Žiadateľ, ako výlučný vlastník stavby súp. č. 167, k. ú. Hnil čík, postavenej na 
pozemku par. č. KN-C 1535/1, požiadal Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku 
par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnil čík, ktorý 
funkčne tvorí súčasť dvora predmetnej stavby.  

Hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 44/2017 vypracovaným 30. 9. 
2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  je 2417,00 € (v návrhu uznesenia 
sú k tejto sume pripočítané náklady spojené s prevodom vlastníctva - vypracovanie 
znaleckého posudku – 46,72 €, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 €). 

V danom prípade ide o pozemok: 
- funkčne priľahlý k stavbe vo vlastníctve žiadateľa, 
- žiadateľom užívaný a udržiavaný ako súčasť dvora, 
- pre mesto prebytočný, 

čo možno považovať za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa podľa § 9a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

V zmysle tejto skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení mestským úradom  3. 
10. 2017 zverejnilo ZÁMER PREDAJA hore uvedenej ČASTI MAJETKU  MESTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES na úradnej tabuli mesta a aj na svojej internetovej stránke, kde 
sa nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky, a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  MsZ Spišskej 
Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves:   
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Michala Vojtka, Hnilčík 265, 053 32 Hnilčík,  o odkúpenie  pozemku 
par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, 

2. vyhlasuje, 
že využívanie a udržiavanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu vo 
vlastníctve žiadateľa, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení 

Cesta 
SNV - Mlynky  

Žiadaná nehnuteľnosť mesta  
Spišská Nová Ves v celku  

Hnil čík  

Nehnuteľnosti žiadateľa  
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3. schvaľuje: 
predaj pozemku par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. 
ú. Hnilčík, do výlučného vlastníctva Michala Vojtka, Hnilčík č. 265, 053 32 Hnilčík, za 
celkovú kúpnu cenu 2529,72 €, 

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2018       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 

7. PaedDr. Matúš Grznár a Ing. Lucia Grznár Kormošová, Koceľova 1680/17, 052 01 
Spišská Nová Ves 

Žiadatelia, ako vlastníci stavieb súp. č. 161 a 231 v k. ú. Hnil čík, požiadali mesto 
Spišská Nová Ves o odkúpenie geometrickým plánom č. 34/2017 (vyhotovený 8. 6. 2017 
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 
1633/1 (zast. pl.) s výmerou 68 m2 (diel 4), KN-C 1633/2 (zast. pl.) s výmerou 70 m2 (5), 
KN-C 1633/5 (zast. pl.) s výmerou 49 m2 (diel 6), KN-C 1633/6 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 
(diel 7), KN-C 1633/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 (diel 8) a KN-C 1636/2 (zast. pl.) 
s výmerou 47 m2 (diel 1) – celkom 271 m2, z pozemkov KN-E 96337/15 a KN-E 96354, 
zapísaných v LV 1034, k. ú. Hnilčík. 

Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú  vyššie citované stavby, a zároveň 
pozemky funkčne spojené s citovanými stavbami.  
 Celková hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 36/2017 
vyhotoveným dňa 28. 8. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je  789,00 €. K tejto 
hodnote sú v návrhu uznesenia prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - 
odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 334,00 € - vypracovanie GP). 
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Pozemky par. č. KN-C 1633/1, KN-C 1633/2 sú zastavané stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov, čím sa na ich predaj vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí (§ 9a ods. 
8 písm. b), t. j. priamy predaj pozemkov vlastníkovi stavieb na nich postavených. 
 

Bývalý  
kameňolom  Zlatník 

Cesta  
  Sp. N. Ves - Rožňava 

Miestna časť  

Zimná dolina 

Hnilčík 

Situovanie  
žiadaných pozemkov 

Pozemky žiadateľov 

Grajnár 
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Vzhľadom na to, že pozemky par. č. KN-C 1633/5, KN-C 1633/6, KN-C 1633/7, 
KN-C 1636/2 sú funkčne spojené so stavbami vo vlastníctve žiadateľov, odporúčame 
pri posudzovaní tejto žiadosti brať na to osobitný zreteľ.  Navrhujeme teda, aby sa ich 
predaj uskutočnil podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech žiadateľov.  

V zmysle tejto skutočnosti mesto Spišská Nová Ves v zastúpení mestským 
úradom zverejnilo ZÁMER PREDAJA  ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES na úradnej tabuli mesta a aj na internetovej stránke  dňa 3. 10. 2017, kde 
sa nachádza doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru MsÚ zatiaľ nezaevidoval žiadne podnety alebo 
pripomienky  a keďže boli splnené všetky zákonom predpísané náležitosti,  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 PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucii Grznár Kormošovej, Koceľova 
1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa pod 
stavbami v ich vlastníctve, a zároveň pozemkov funkčne spojených s predmetnými 
stavbami v k. ú. Hnilčík, 

2. vyhlasuje, 
že usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom funkčne spojených so stavbami vo 
vlastníctve žiadateľov, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho  

3. schvaľuje: 
a. nadpolovičnou väčšinou poslancov predaj geometrickým plánom č. 34/2017 

(vyhotovený 8. 6. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených 
pozemkov par. č. KN-C 1633/1 (zast. pl.) s výmerou 68 m2 (diel 4), KN-C 1633/2 (zast. 
pl.) s výmerou 70 m2 (5), z pozemku KN-E 96354, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnilčík, 
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 
34/2017 (vyhotovený 8. 6. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 1633/5 (zast. pl.) s výmerou 49 m2 (diel 6), 
KN-C 1633/6 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 (diel 7), KN-C 1633/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 
(diel 8) a KN-C 1636/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2 (diel 1), z pozemkov KN-E 96337/15 a 
KN-E 96354, zapísaných v LV 1034, k. ú. Hnilčík, podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 

do podielového spoluvlastníctva PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucie Grznár 
Kormošovej,  obaja Koceľova 1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, a to v podiele po 1/2, za 
celkovú kúpnu cenu 1220,88 €. 
4. ukladá: 

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2018       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 

8. PhDr. Jozef Bučko s manž., Zimná 215/79, 052 01 Spišská Nová Ves a Ladislav 
Sakmáry s manž., Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves  

Žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves – pozemkov parc. 
č. KN-C 2620, KN-C 2621/1, KN-C 2621/2, KN-C 2621/3, KN-C 2623/1, KN-C 2623/2, KN-
C 2624, KN-C 2771/5 a budov súp. č. 214, 215, 216 postavených na týchto pozemkoch. 
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Požiadali mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie do podielového spoluvlastníctva, 
geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvorenej nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) 
s výmerou 29 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“) z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. 
pl.), kat. územie Spišská Nová Ves, zapísanej v LV 4342, v prospech mesta Sp. Nová Ves.  

Predmetný pozemok žiadatelia spoločne dlhodobo využívajú ako prístup 
k uvedeným nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.  

Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 37/2017 vyhotoveného 
11. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, je 1 292,00 € (v 
návrhu uznesenia sú k nej pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti, 31,88 € - 
odmena za vyhotovenie znaleckého posudku). 

Keďže ide o pozemok užívaný výlučne na prístup k nehnuteľnostiam (pozemkom 
a stavbám) vo vlastníctve žiadateľov, MsZ môže na túto skutočnosť pri svojom rozhodovaní 
prihliadnuť a predaj schváliť podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

V prípade zohľadnenia 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 PREDAJA POZEMKU na svojej úradnej tabuli aj n a internetovej stránke  
dňa 03. 10. 2017 a nachádza sa tam doposiaľ. 

K zverejnenému zámeru mesto zatiaľ nezaevidovalo žiadne podnety alebo 
pripomienky  a boli splnené predpísané náležitosti zákona o majetku obcí, a preto MsZ 
Spišskej Novej Vsi môže o danej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti PhDr. Jozefa Bučka s manž. a Ladislava Sakmáryho s manž.  
o odkúpenie  geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 

Predmetný pozemok 

Stav podľa GP č. 43/2017 
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2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje, 
že skutočnosť, že ide o pozemok slúžiaci výlučne na prístup k 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) zák. č. 138/1991 Zb. zák. o majetku obcí v platnom znení  

3. schvaľuje 
predaj geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou 
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely (pozemku) parc. č. KN-C 2771/6 
(zast. pl.) s výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 
4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v 
platnom znení, do podielového spoluvlastníctva nasledovne: 

a) spoluvlastnícky podiel 1/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov PhDr. Jozefa 
Bučka a manž. Jany Bučkovej, Zimná 215/79, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu 
cenu 694,94 €, 

b) spoluvlastnícky podiel 1/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ladislava 
Sakmáryho a manž. Mileny Sakmáryovej, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 694,94 €,  

4. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

      T: 31. 3. 2018                                                   Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 

 
9. Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, Smižany 

Žiadateľ je stavebníkom a investorom stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 
05 – plynová prípojka“ (ďalej len „stavba“) v areáli Villa Nova. Jedná sa o rozšírenie 
existujúcej distribučnej siete STL plynovodu, ktorej majiteľom je SPP – distribúcia, a. s.  
Uvedená stavba bola skolaudovaná na základe kolaudačného rozhodnutia č. 20-2173-3/2015 - 
ZK. 

Nakoľko časť predmetnej stavby sa nachádza v pozemkoch mesta - par. č. KN-C 
2395/33 (zast. pl.) a KN-C 10181 (Zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves 
(v rozsahu 179 m2), žiadateľ Mestu Spišská Nová Ves, ako vlastníkovi zaťažených 
nehnuteľností (pozemkov), doručil návrh zmluvy o zriadenie vecného bremena 
v prospech tretej osoby, a to SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, ako 
oprávnenému subjektu z vecného bremena. Presné znenie (detailný popis) obsahu 
vecného bremena je citované v návrhu uznesenia. 
 Vlastník pozemku - mesto SNV - má nárok na jednorazovú finančnú náhradu za 
obmedzenie užívania predmetných nehnuteľností, vo výške určenej posudkom vyhotoveným 
na základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby. 

Hodnota jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom č. 41/2017 zo 
dňa 26. 9. 2017, vyhotoveným Ing. Janom Baculákom, Spišská Nová Ves, na 849,00 €. 

Jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania predmetnej 
nehnuteľnosti, ako aj náklady súvisiace so zriadením vecného bremena bude znášať 
investor stavby, ktorým v danom prípade je spol. Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
Námestie M. Pajdušáka 6/46, Smižany. 
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Uloženie STL plynovodu 
s vyznačením ochranného pásma 

Pozemky mesta 

Spišská Nová Ves 

Areál VillaNova 

Kaufland 

Hornád 

Bytové domy 
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Východná časť trasy 
vecného bremena 

Severná časť trasy  
vecného bremena 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

žiadosť spol. Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, Smižany, 
ako stavebníka a investora stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová 
prípojka“, skolaudovanej na základe kolaudačného rozhodnutia č. 20-2173-3/2015 - ZK, 
o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 
odplatné zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ 
v znení:  
"Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka 
a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 2395/33 (zast. pl.) a KN-C 
10181 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez časového 
obmedzenia) strpieť:  

- uloženie stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, 
v zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 53/2017, 
vyhotoveným 14. 8. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187 (vrátane súvisiacich 
terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu),  

- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu stavby: „SO 09 rozšírenie 
plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, v zaťažených pozemkoch, 

- vstup na zaťažené pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej 
činnosti súvisiacej s uloženými sieťami“, 
v prospech tretej SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, za jednorazovú 
odplatu 849,00 € a úhradu nákladov súvisiacich so zriadením vecného bremena, 
3. ukladá 

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia. 
T: 31. 3. 2018       Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
 
10. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Sp. Nová Ves, IČO 45515727 

Uvedená spoločnosť požiadala mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie nehnuteľností 
v kat. území Spišská Nová Ves: 
 stavba súp. č. 2297, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
 pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
 geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 09. 2017 spoločnosťou GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) s výmerou 
2988 m2 z parciel parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost. pl.) zapísaných v LV 1, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „predmetné nehnuteľnosti“).  

Predmetné nehnuteľnosti boli využívané na prevádzku materskej školy, základnej 
školy a na základe nájomnej zmluvy do r. 2011 aj Gymnázia na Javorovej ulici. Od toho 
roku je objekt prázdny a ako neužívaný chátra. Na základe očakávaného demografického 
vývoja a uvedených skutočností možno tento majetok považovať za prebytočný. 

Žiadateľ plánuje predmetné nehnuteľnosti využiť na vybudovanie polyfunkčného 
objektu, kde v prízemných častiach vytvorí priestory určené na občiansku vybavenosť, 
v horných dvoch podlažiach vybuduje byty určené na predaj a nájom. V okolí budovy 



MsZ 19. 10. 2017   k bodu rokovania: 23. 

28 
 

vybuduje nové parkovacie miesta, spevnené plochy, detské ihrisko a upraví zelené 
plochy.  

 
 

 
 

 
 

Stav podľa geometrického plánu č. 60/2017 

Predmetné nehnuteľnosti 

Umiestnenie predmetných 
nehnuteľností 

Agátová ul. 

Brezová ul. 

Javorová ul. 

Gymnázium 
Javorová 

Sadová ul. 

Mlynská ul. 
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Z hľadiska zákona o majetku obcí predmetné nehnuteľnosti je možné odpredať 

formou dražby alebo obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 písm. a. zákona o majetku 
obcí v platnom znení) na podávanie a výber návrhu kúpnej zmluvy s vyvolávacou cenou 
určenou najmenej vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom. 
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Hodnota predmetných nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 39/2017 
vyhotoveným dňa 18. 09. 2017 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 177 620,43 €. 
V návrhu uznesenia je cena navýšená o náklady mesta súvisiace s realizáciou prevodu 
vlastníctva nehnuteľností (vyhotovenie znaleckého posudku – 400,00 €, zverejnenie zámeru 
predaja nehnuteľností v regionálnom periodiku – 21,00 €, správny poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností – 66,00 €, vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie žiadaných 
nehnuteľností – 1227,60 €). 

Predmetné nehnuteľnosti mesto nadobudlo „prechodom vlastníctva zo štátu na 
obec“ podľa § 2b ods. 1 zákona o majetku obcí v platnom znení. V zmysle tohto zákona 
obec je povinná zachovať účelové určenie takéhoto majetku, ktorý slúži na výchovno-
vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy. Táto povinnosť môže byť ukončená 
rozhodnutím mestského zastupiteľstva o prebytočnosti predmetnej nehnuteľnosti. 

 
Návrh na uznesenie o prebytočnosti majetku mesta: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o stave užívania nehnuteľností nadobudnutých podľa § 2b ods. 1 zákona č. 
138/1991 zb. o majetku obcí v platnom znení: 
 stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na 
pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
 pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
 geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 09. 2017 spoločnosťou GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) 
s výmerou 2988 m2 z parciel parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost. pl.) 
zapísaných v LV 1, v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje, 
že vyššie citovaný majetok mesta v zmysle očakávaného demografického vývoja 
a budúcich priestorových potrieb mesta považuje za prebytočný majetok, 

3. schvaľuje 
jeho ďalšie využitie podľa platných Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta 
Spišská Nová Ves, 

4. ukladá: 
zabezpečiť využitie predmetných nehnuteľností podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 12. 2017        Z: prednosta úradu 

 
 

Návrh na uznesenie o predaji prebytočného majetku mesta: 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie: 

informáciu o žiadosti spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 45515727, na odkúpenie nehnuteľností – budovy a pozemkov na 
Javorovej ulici (sídlisko Tarča) v Spišskej Novej Vsi,  

2. schvaľuje: 
predaj nehnuteľností: 

 stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na 
pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
 pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, 
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 geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 09. 2017 spoločnosťou GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) 
s výmerou 2988 m2 z parciel parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost. pl.) 
zapísaných v LV 1, 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 179 335,03 €, záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy 
s najvyššou kúpnou cenou, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností 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. 2018        Z: prednosta úradu 

* * * * * 
 
 
11. Labaš, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice 
 V rámci rokovania MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 bolo prijaté uznesenie č. 302/2017, 
ktorým bolo pre potreby vydania stavebného povolenia stavby: „Market FRESH, ul. 
Stojan 2, Spišská Nová Ves“ schválené usporiadanie vlastníckych vzťahov formou 
uzatvorenia:  

a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 4789 
(ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-
E 51147 (orná pôda),  KN-E 51145 (záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 
51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1 (zast. pl.), zapísaných 
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 114 m2, určeného na výstavbu 
inžinierskych sietí (kanalizačná splašková, vodovodná, plynová prípojka), vjazdu na 
budúce parkovisko, úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici 
a preložku existujúcich inžinierskych sietí (metalický a optický kábel UPC), v rámci 
stavby: „Market FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, 

b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku 
a údržbu podzemného elektrického vedenia a  prekládku VN vedenia a ich 
príslušenstva do pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl) zapísanom v LV 1, par. č. KN-E 
51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom 
rozsahu 40 m2, polohovo určeného projektovou dokumentáciou stavby „Market 
FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi mestom Spišská Nová Ves, ako 
povinným z vecného bremena, Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako oprávneným 
z vecného bremena, a spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby. 

 
 Vzhľadom na to, že následne - na základe rozhodnutia spol. Východoslovenská 
distribu čná, a. s., ako majiteľa VN-vedenia - došlo k  zmene trasy prekládky vysokého 
napätia, ako aj  vysporiadaniu majetkových vzťahov k prekladanej prípojke vzdušného NN-
vedenia, hore uvedená spoločnosť požiadala doplnenie pôvodného uznesenia (uzn. č. 
302/2017 zo 16. 03. 2017) o novodotknuté nehnuteľnosti tak, ako je to uvedené 
v nasledujúcom návrhu nasledujúceho uznesenia.   
 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 302/2017 zo 16. 
03. 2017,  
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2. schvaľuje:  
doplnenie uznesenia č. 302/2017 zo 16. 03. 2017, ods. 4/ o text v časti písm. a) 
rozširujúci rozsah inžinierskych sietí o vzdušné NN-vedenie a v časti písm. b) 
o parcelu KN-C 4788 (ost. pl.), čím sa celková plocha plánovaného rozsahu 
vecného bremena zväčší na 320 m2, na základe čoho príslušné časti uznesenia 
v plnom znení sú: 

a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 
4789 (ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, 
a par. č. KN-E 51147 (orná pôda),  KN-E 51145 (záhrada), KN-E 51144/1 (vodná 
plocha), KN-E 51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1 (zast. 
pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v plánovanom rozsahu 114 m2, 
určeného na výstavbu inžinierskych sietí (kanalizačná splašková, vodovodná, 
plynová prípojka), vjazdu na budúce parkovisko, úpravu prechodu pre chodcov na 
Miczkiewiczovej ulici, a preložku existujúcich inžinierskych sietí (vzdušné NN 
vedenie, metalický a optický kábel UPC), v  rámci stavby: „Market FRESH, ul. 
Stojan 2, Sp. Nová Ves“, s cenou roč. nájmu 3,50 €/m2, 

b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku 
a údržbu podzemného elektrického vedenia a prekládku VN vedenia a jeho 
príslušenstva do pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl) , KN-C 4788 (ost. pl.) 
zapísaných v LV 1, par. č. KN-E 51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. 
Sp. Nová Ves, v plánovanom rozsahu 320 m2, polohovo určeného projektovou 
dokumentáciou stavby „Market FRESH, ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi 
mestom Spišská Nová Ves, ako budúcim povinným z vecného bremena, 
Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako budúcim oprávneným z vecného 
bremena, a spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby, za jednorazovú 
odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným na základe 
porealizačného zamerania zrealizovanej stavby, 

3. ukladá: 
uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa takto doplneného 
uznesenia MsZ SNV č. 302/2017 zo 16. 03. 2017. 

T: 31. 3. 2018       Z: prednosta úradu 
* * * * * 

 
 
 
12. Slovenská republika, Búdková č. 36, Bratislava – prevod pozemkov na mesto Sp. 

Nová Ves  
V zmysle § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov má vlastnícke právo Slovenskej republiky k pozemkom pod stavbami vo 
vlastníctve obce, ktoré boli v správe hospodárenia národných výborov všetkých stupňov 
a prešli v roku 1991 z majetku SR do vlastníctva miest a obcí, vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bezodplatne 
prejsť do vlastníctva obci. 

Uvedenú legislatívny predpis mesto Spišská Nová Ves môže využiť pri prevode: 
a) výlučného vlastníckeho práva k pozemkom par. č. KN-E 54231 (orná pôda) 

s výmerou 137 m2, KN-E 54232/2 (orná pôda) s výmerou 406 m2, zapísaných 
v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, 

b) spoluvlastníckeho práva k pozemku par. č. KN-E 54235/1 (orná pôda) s výmerou 
842 m2, zapísanom v LV 10894, k. ú. Spišská Nová Ves, v podiele 4/5. 
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Predmetné pozemky sa nachádzajú v blízkosti nového cintorína tak ako je to 
vyznačené v nasledujúcich prílohách. Na pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia 
(postavená pred r. 1991) s priľahlými plochami tvoriacimi neoddeliteľný celok so stavbou. 

Na to, aby mesto mohlo požiadať Slovenského pozemkový fond u prevod vlastníctva 
citovaných pozemkov, je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo prijalo príslušné uznesenie.  

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

na vedomie informáciu o vlastníctve pozemku SR v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v 
prospech mesta Spišská Nová Ves, , 

2. schvaľuje: 
bezodplatný prevod: 

a) výlučného vlastníckeho práva k pozemkom par. č. KN-E 54231 (orná pôda) 
s výmerou 137 m2, KN-E 54232/2 (orná pôda) s výmerou 406 m2, zapísaných 
v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, 

b) spoluvlastníckeho práva k pozemku par. č. KN-E 54235/1 (orná pôda) 
s výmerou 842 m2, zapísanom v LV 10894, k. ú. Spišská Nová Ves, v podiele 
4/5. 

podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614. 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2018                                                      Z: prednosta úradu 
 

 
 

Cintorínska ulica 

Židovský cintorín 

Žiadané pozemky 

Nový cintorín 



MsZ 19. 10. 2017   k bodu rokovania: 23. 
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V Spišskej Novej Vsi 11. 10. 2017 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner    

            


