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          Spišská Nová Ves, 22. 10. 2019 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
29. 10. 2019 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: prednosta úradu, vedúci odd. správy majetku mesta 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Š. Pohly (14.) 
 
 
Prerokované: s vedením mesta 
 
Dôvod predloženia: § 9 ods. (2) písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení  
 
 
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:  
 

Z OSTATNÉHO MsZ (až po str. 37): 
 
1. Cyril Baron a manž. Anna Baronová, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves 

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti Cyrila Barona s manž. o odkúpenie časti mestského pozemku v kat. území Spišská 
Nová Ves, časť Novoveská Huta. 

Žiadatelia ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v Novoveskej Hute, a to 
podľa výpisu z LV 11090 pozemkov parc. č. KN-E 77362 (zast. pl.) s výmerou 820 m2 a KN-
E 77363 (zast. pl.) s výmerou 481 m2 a podľa LV 2012 rodinného domu súp. č. 9133 
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 8475, mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť 
odkúpenie geometrickým plánom č. 2019025 (číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený 
Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 
(záhrada) s výmerou 616 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 
8477, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Predmetný pozemok je žiadateľmi dlhodobo užívaný ako záhrada a je jediným 
možným prístupom k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 34/2019 
vyhotoveným dňa 18. 07. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 9 955,00 €.  
V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva 
predmetného pozemku: 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 227,00 
€ - odmena za vyhotovenie geometrického plánu, 44,65 € - odmena za vyhotovenie 
znaleckého posudku. 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 121/2019, ktorým jednomyseľne  

schválilo zámer predaja predmetného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľov.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetného pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza 
sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred 
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rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

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

informáciu o:  
- žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, 

Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477, zapísaného v LV 1, 
kat. územie Spišská Nová Ves,  

- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 2019025 
(číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 (záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely 
parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 10 292,65 €, pri čom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok je žiadateľmi spoločne 
s domom dlhodobo užívaný ako záhrada a je jediným možným prístupom k  
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve,  

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

      T: 31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
2. Cyril Jackovič, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves  

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 9. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti Cyrila Jackoviča o odkúpenie pozemku v kat. území Spišská Nová Ves. 

Žiadateľ ako výlučný vlastník rod. domu súp. č. 9076 v Novoveskej Hute (LV 1433), 
mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku parc. č. KN-C 
8457 (záhrada) s výmerou 28 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves (ďalej 
len „predmetný pozemok“), ktorý dlhodobo užíva ako časť dvora svojho rodinného domu.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 44/2019 vyhotoveným 
dňa 10. 9. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 458,08 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetného pozemku (66,00 € - správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 49,72 € - odmena za vyhotovenie znaleckého 
posudku) sa premietnu do jeho ceny ako súvisiaci náklad.  

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 120/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer predaja predmetného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľa.  
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetného pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza 
sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred 
rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

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

informáciu o:  
- žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, o 

odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová Ves,  
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8457 
(záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného 
vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom 
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vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje 
skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu pri svojom 
rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný, 
3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

      T: 31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
 
3. Marek Želinský, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti Mareka Želinského o odkúpenie pozemku v kat. území Spišská Nová Ves, časť 
Novoveská Huta. 

Žiadateľ je podľa výpisu z LV 11803 výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 
8608, KN-C 8609, KN-C 8610, KN-C 8612, KN-C 8613, KN-C 8614 a podľa LV 4789 rod. 
domu súp. č. 9255, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť odkúpenie priľahlého pozemku parc. č. 
KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová 
Ves (ďalej len „predmetný pozemok“), pri čom VŠETKY OSTATNÉ okolité pozemky sú 
už vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. 
 

 
 
Predmetný pozemok priamo susedí s rod. domom žiadateľa a časť jeho hranice 

prechádza bezprostredne popri obvode domu, s rodinným domom bol užívaný ako celok 
nehnuteľností. 

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 46/2019 vyhotoveným 
dňa 16. 09. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 4 230,16 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetného pozemku (66,00 € - správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 55,89 € - odmena za vyhotovenie znaleckého 
posudku) sa premietnu do jeho ceny ako súvisiaci náklad. 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 115/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer predaja predmetného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľa.  

 

 
 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetného pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza 
sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred 
rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o:  
- žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, 

o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová Ves,  
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8622 
(záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného 
vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom 
vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje 
skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod. domom žiadateľa a časť 
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jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu, užívaný bol ako celok 
nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu tvaru a situovaniu 
nevyužiteľný,   
3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

      T:  31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

 
4. Ing. Ivan Šmelko, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 113/2019 z 26. 9. 2019 bol 
podľa materiálu  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/2019/MsZ
_26_9_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 12 až 15) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený zámer predaja geometrickým plánom č. 35/2019, úradne overeným Okresným 
úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019 pod č. 305/19 
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 (diel 8, 9), 
KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) s výmerou 198 
m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 8387/4 (zast. pl.) 
s výmerou 232 m2 (diel 3, 7, 11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 (diel 2), KN-C 
8389/1 (orná pôda) s výmerou 219 m2 (diel 1) – celkom 1 609 m2, z pozemkov par. č. KN-C 
8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798, KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, k. ú. Spišská 
Nová Ves, v prospech Ing. Ivana Šmelka, nakoľko v danom prípade ide o pozemky funkčne 
spojené so stavbou súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves, dlhodobo boli užívané v súvislosti 
s užívaním predmetného rodinného domu.  
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Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 37/2019 vyhotoveným 14. 8. 

2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 28 845,00 €. K citovanej cene sú 
v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
(66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 75,19 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku). 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o: 
- žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – 

Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti 
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves, 
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- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
113/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení,  
2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 35/2019, 
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor,  dňa 18. 6. 2019 
pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 
(diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) 
s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 
8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7, 11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 
(diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda) s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par. č. KN-C 
8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798, KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, k. ú. Spišská 
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, v prospech Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – 
Novoveská Huta, za kúpnu cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa 
považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojený 
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves,  

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia 
T: 31. 3. 2020                                 Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 
5.  Daša Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza   

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti Dáše Fürstenzeller o odkúpenie časti mestského pozemku v kat. území Spišská 
Nová Ves, časť Novoveská Huta. 

Žiadateľka ako výlučná vlastníčka nehnuteľností, a to podľa LV 10933 pozemkov 
parc. č. KN-E 55848/4 (zast. pl.) s výmerou 37 m2 a KN-E 77463/4 (zast. pl.) s výmerou 278 
m2 a podľa LV 3401 rodinného domu súp. č. 9065 a pozemku parc. č. KN-C 8165 (záhrada) 
s výmerou 342 m2, mestu Spišská Nová Ves doručila žiadosť odkúpenie geometrickým 
plánom č. 37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou 30 m2 – diel 5 
(ďalej len „predmetný pozemok“) z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. 
územie Spišská Nová Ves. 

Predmetný pozemok tvorí súčasť dvora rodinného domu žiadateľky, 
ktorý využitím tvorí s ním užívaný celok. 

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 43/2019 
vyhotoveným dňa 09. 09. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 490,80 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetného pozemku (66,00 € - správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého 
posudku) sa premietnu do jeho ceny ako súvisiaci náklad. 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 118/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer predaja predmetného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech žiadateľky.  
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetného pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza 
sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred 
rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

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

informáciu o:  
- žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, o odkúpenie časti 

pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,  
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 37/2019 
(číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou 30 m2 – diel 5 z parcely 
parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného 
vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za kúpnu cenu 
490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto 
pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide 
o pozemok, ktorý tvorí súčasť dvora rodinného domu žiadateľky a je dlhodobo 
spoločne s predmetným domom užívaný,   

Rodinný dom 
žiadateľky 
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3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

      T: 31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

 
6.  Jaroslav Zajac a manž. Jana Zajacová, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31 Novoveská 
Huta, Spišská Nová Ves  

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
návrhu Jaroslava Zajaca s manž. na zámenu pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, 
časť Novoveská Huta. 

Jaroslav Zajac s manž. sú podľa LV 10934 bezpodielovými spoluvlastníkmi 
pozemku KN-E 77463/1 (TTP) s výmerou 349 m2, kat. územie Spišská Nová Ves. Na časti 
tohto pozemku sa nachádza prístupová cesta k blízkym nehnuteľnostiam. Ide o 
geometrickým plánom č. 36/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo 
úradného overenia 281/19) novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) 
s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP) s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 
(zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. 
územie Spišská Nová Ves.   

Manželia doručili mestu Spišská Nová Ves návrh tieto novovytvorené pozemky pod 
cestou zameniť za tým istým geometrickým plánom novovytvorený pozemok parc. č. KN-
C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý navrhovatelia dlhodobo užívajú ako 
súčasť dvora pri svojom rodinnom dome. 

Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 38/2019 vyhotoveným 
dňa 16. 08. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C 8160/2, KN-C 8159/3, KN-C 8160/3 – 3 545,10 €, 
- parc. č. KN-C 8162/6 – 3 190,20 €.  

Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide 
o zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (354,90 €) v prospech navrhovateľov 
zámeny. 

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (35,77 € - náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) 
uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.  

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 116/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer zámeny geometrickým plánom č. 36/2019 novovytvorených pozemkov 
v kat. území Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení takto:  
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2, KN-C 8159/3 (TTP) s výmerou 123 m2 

a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová 
Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31 
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, s finančným doplatkom 304,02 €. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer zámeny 
pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam 
doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním 
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MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, 
pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1. berie na vedomie 

informáciu o:  
-  Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31 

Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská 
Huta, 

- zverejnení zámeru zámeny pozemkov, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 36/2019 
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 281/19) 
novovytvorených pozemkov, a to:  
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP) 

s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely 
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného 
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová 
Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká cesta 
9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, s finančným doplatkom 304,02 €, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa 
do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia,  

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

      T: 31. 3. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
7. STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Sp. N. Ves, IČO 36 658 677  

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
návrhu zámeny pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, v mestskej časti Ferčekovce – 
Predná Huta, kde je plánovaná stavba s názvom „IBV Predná Huta“.  

Dané územie je časťou vlastníkov nehnuteľností „Drobnochovateľskej osady 
Ferčekovce“ využívané na prístup/prechod k autobusovej zastávke, preto je potrebné, 
aby mesto SNV pre daný účel nadobudlo do vlastníctva pozemky od ich terajších 
vlastníkov, ktorými sú STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. a Peter Fekete, Hviezdoslavova 
466/32, 052 01 Spišská Nová Ves na vytvorenie chodníka k ceste SNV - Novoveská Huta. 

Ide o geometrickým plánom č. 2019027 (vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 
51910853, číslo úradného overenia 296/19) novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 7949/89 
(TTP) s výmerou 98 m2 a KN-C 7949/90 (TTP) s výmerou 3 m2, z parciel KN-C 7949/6 
a KN-C 7949/35, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Spoločnosť STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. ponúka novovytvorený pozemok parc. č. 
KN-C 7949/89 („chodník“) na zámenu za tým istým geometrickým plánom novovytvorený 
pozemok parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-
E 6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorým by scelil pozemky 
vo svojom vlastníctve. 
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Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/90 (3 m2) navrhujeme odkúpiť od 
terajšieho vlastníka - Petra Feketeho, Hviezdoslavova 466/32, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu a odkúpenie boli ohodnotené Ing. 
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, znaleckým posudkom č. 31/2019 
vyhotoveným dňa 01. 07. 2019 takto: 

- parc. č. KN-C   7958/5   – 7 221,50 €, 
- parc. č. KN-C 7949/89   – 2 523,50 €, 
- parc. č. KN-C 7949/90   –      77,25 €. 

Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide o zámenu 
nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (4 698,00 €) v prospech mesta SNV. 

Náklady spojené s realizáciou majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností (227,00 € 
- náklady za vypracovanie geometrického plánu, 35,50 € - náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) uhradia budúce 
zmluvné strany pomernou časťou.  

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 126/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer zámeny geometrickým plánom č. 2019027 (vyhotovený Ing. Michalom 
Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19) novovytvorených pozemkov, a to:  
- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KN-C 

7949/6, zapísanej v LV 396, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta 
Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva 
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o. Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 
658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Spišská Nová Ves, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za 
dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa 
do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod 
k autobusovej zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C 
7958/5 je pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný, 
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer zámeny 
pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam 
doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním 
MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, 
pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

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

informáciu o:  
- navrhovanej zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce - 

zverejnení zámeru zámeny pozemkov, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 2019027 
(vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19) 
novovytvorených pozemkov, a to:  
- parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KN-C 7949/6, zapísanej v LV 

396, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E 
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva 
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o. Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 
658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Sp. Nová Ves, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa 
do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod k autobusovej 
zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C 7958/5 je pre svoj 
tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný, 

3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 12. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 

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

informáciu o návrhu odkúpenia pozemku v kat. území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce,  
2. schvaľuje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov odkúpenie geometrickým plánom 
č. 2019027 (vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 
296/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7949/90 (TTP) s výmerou 3 m2, 
z parcely KN-C 7949/35, kat. územie Spišská Nová Ves, od Petra Feketeho, 
Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 77,25 €,   

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

      T: 31. 12. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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8.  Peter Branderský, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany  
V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 

návrhu Petra Branderského na zámenu pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves. 
Peter Branderský je podľa LV 9307 výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 

4343 (orná pôda) s výmerou 2280 m2 a KN-E 4346 (orná pôda) s výmerou 1996 m2, kat. 
územie Spišská Nová Ves v oblasti za novým cintorínom, resp. bývalou škôlkou 
okrasných drevín (ŠOD). Na častiach týchto pozemkov sa nachádza komunikácia. Ide o 
geometrickým plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo 
úradného overenia 280/19) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 9483/14 (zast. pl.) 
s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E 4346, kat. územie Sp. Nová Ves.  

Peter Branderský navrhuje tento novovytvorený pozemok pod cestou mestu Spišská 
Nová Ves na zámenu za tým istým geometrickým plánom, novovytvorený pozemok parc. č. 
KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2), čo je niekdajšia cestná komunikácia - 
z parcely parc. č. KN-E 54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorým 
by navrhovateľ scelil pozemky vo svojom vlastníctve.  

Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, znaleckým posudkom č. 35/2019 vyhotoveným dňa 
25. 07. 2019 takto: - parc. č. KN-C 9483/14 – 7 942,99 €, 

- parc. č. KN-C 9418/6 – 2 921,34 €.  
Vzhľadom na to, že hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide o zámenu 

nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (5 021,65 €) v prospech navrhovateľa zámeny. 
 

 
 

Umiestnenie pozemkov 
navrhovaných na 

zámenu 

Nový cintorín 

Správa katastra 

Markušovská cesta 

Cintorínska ul. 

Bývalá 
ŠOD 
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Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (327,00 € - náklady za 

vypracovanie geometrického plánu, 44,93 € - náklady na vypracovanie znaleckého posudku 
a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) spoločne uhradia obidve budúce 
zmluvné strany.  

 

Pozemok 
ponúkaný  

p. Branderskému 

Nehnuteľnosti 
navrhovateľa 

Podľa geometrického plánu č. 31/2019 

Pozemok ponúkaný mestu 
SNV 

Pohľad  
na predmetné územie 

Predmetná cesta 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 127/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer zámeny geometrickým plánom č. 31/2019 novovytvorených pozemkov 
v kat. území Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení takto:  

- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-
E 4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva 
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  
- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-
E 54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva 
Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany s finančným doplatkom 
5 021,65 €. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer zámeny pozemkov na 
úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam doposiaľ; 
legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním MsZ)). 
K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, pripomienky 
alebo návrhy. 

 
Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 

K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
 

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

informáciu o:  
-  Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej zámene pozemkov 

v kat. území Spišská Nová Ves, 
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 31/2019 
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19) 
novovytvorených pozemkov, a to:  
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E 

4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva 
Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 
329614,  

- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E 
54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva 
Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, s finančným doplatkom 
5 021,65 €, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves získa 
do vlastníctva pozemok pod komunikáciou a Peter Branderský scelí pozemky vo svojom 
výlučnom vlastníctve, 

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

      T: 30. 6. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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9.  MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, IČO 31731244 
Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 129/2019 z 26. 9. 2019 bol 

podľa materiálu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/2019/MsZ
_26_9_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 50 až 52) schválený v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov zámer predaja geometrickým plánom č. 42/2019, úradne overeným Okresným 
úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, 
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-
C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 m2 (diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 
(diel 3, 5, 6), z parciel KN-C 2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 
50866/2, KN-E 52490/1, KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská 
Nová Ves, v prospech žiadateľa, nakoľko v danom prípade ide o pozemky dlhodobo užívané 
ako stavebný dvor.  

Celková hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 33/2019 vyhotoveným 4. 7. 
2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 13 207,00 €. K citovanej cene sú 
v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
(66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 40,55 € - odmena za 
vyhotovenie znaleckého posudku). 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    
 

 
 

Slnečné nábrežie 
Ing. Rojkoviča 

Neo Zóna 

Pozemky mesta 
Spišská Nová Ves 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 

Kaufland 

Žiadané 
pozemky 

KN-C 2375 

KN-C 1492/22 
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Návrh na uznesenie: 

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

informáciu o: 
- žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, 

IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa 
v oplotenom areáli vo vlastníctve žiadateľa,  

Žiadaný pozemok  
KN-C 2375 

KN-C 
1492/22 
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- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uzn. MsZ Sp. N. Vsi č. 129/2019 z 26. 
9. 2019 a splnení ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 
42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, 
dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 
m2  (diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C 
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1  a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1, 
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
do výlučného vlastníctva spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská 
Nová Ves, IČO 31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako 
stavebný dvor a žiadané pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom 
nevyužiteľné,  

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia 
T: 30. 6. 2020                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

10. Veronika Ogurčáková, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík 
Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 109/2019 z 26. 9. 2019 bol podľa materiálu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/2019/MsZ
_26_9_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 2 až 5) schválený v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov zámer predaja pozemku par. č. KN-C 1367/2 (záhrada) s výmerou 167 m2, 
zapísaného v LV 665, k. ú. Hnil čík, v prospech Veroniky Ogurčákovej, nakoľko v danom 
prípade ide o pozemok priľahlý k stavbe - rodinného domu, súp. č. 181, vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľky, a je s domom dlhodobo užívaný ako dvor/záhrada. Celková 
hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 39/2019 vyhotoveným 24. 8. 2019 Ing. 
Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 804,94 €. 

 

Žiadaný 
pozemok 
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Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    
 
Návrh na uznesenie: 

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

informáciu o: 
- žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie 

pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je 
výlučnou vlastníčkou, 

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
109/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1367/2 
(záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného  v LV 665, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech 
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 € 
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

Hnil čík 

Žiadaná nehnuteľnosť 

Lesy mesta Spišská Nová Ves - 
Polesie Hnilčík 

 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Rožňava 
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pri čom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku 
ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve 
žiadateľky s tým, že predmetný pozemok svojou veľkosťou a umiestnením nie je 
pre mesto reálne využiteľný, 

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia 
T: 31. 3. 2020                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

 
11. Darina Masloviaková, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves   

V rámci rokovania MsZ dňa 26. 09. 2019 bol prerokovaný materiál týkajúci sa 
žiadosti Dariny Masloviakovej o odkúpenie časti mestského pozemku v kat. území 
Mlynky.   

Žiadateľka ako výlučná vlastníčka pozemkov parc. č. KN-C 829 (záhrada) s výmerou 
306 m2 a KN-C 830 (zast. pl.) s výmerou 61 m2 a domu súp. č. 64 postaveného na tomto 
pozemku, kat. územie Mlynky (LV 6), mestu Spišská Nová Ves doručila žiadosť 
o odkúpenie geometrickým plánom č. 50/2019 (číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený 
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 
(zast. pl.) s výmerou 40 m2 – diel 2 a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 
(ďalej len „predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. 
územie Mlynky. 

Predmetné pozemky zabezpečujú jediný možný prístup k nehnuteľnostiam 
žiadateľky aj k susedným nehnuteľnostiam (parc. č. KN-C 832/3 (zast. pl.) s výmerou 696 
m2, KN-C 831 (zast. pl.) s výmerou 157 m2 a dom súp. č. 63 postavený na tomto pozemku), 
ktorých podielovými spoluvlastníkmi sú Danica Němcová, Ľubomír Mráz a Milan Mráz 
každý v podiele po 1/3, preto nie je možné realizovať predaj len v prospech žiadateľky.  

Hodnota žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 40/2019 vyhotoveným 
dňa 24. 08. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 988,20 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností (227,00 € - odmena za 
vyhotovenie geometrického plánu, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku,  
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) sa premietnu do ceny 
predmetných pozemkov ako súvisiaci náklad, pričom kupujúci ich budú znášať v objemoch 
daných spoluvlastníckymi podielmi. 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 111/2019, ktorým jednomyseľne  
schválilo zámer predaja predmetných pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku 
z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech vlastníkov 
nehnuteľností, ku ktorým predmetné žiadané pozemky umožňujú jediný možný prístup. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí (v platnom znení), 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja 
predmetných pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní 
pred rokovaním MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne 
námietky, pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  
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Susedné nehnuteľnosti 

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

informáciu o:  
- žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, 

o odkúpenie častí pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie 
Mlynky,  

- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov, 
2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 50/2019 
(číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.) s výmerou 40 m2 – diel 2 
a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len „predmetné pozemky“), 
z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie Mlynky, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do podielového 
spoluvlastníctva: 
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2, 

za kúpnu cenu 656,53 €, 
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za 

kúpnu cenu 218,85 €, 
- Milana Mráza,  053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €, 
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za 

kúpnu cenu 218,85 €, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky 
žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve,  

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

      T: 30. 6. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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12.  PaedDr. Dušan Sliva, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves  
Uznesením Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 110/2019 z 26. 9. 2019 bol 

podľa materiálu  
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/2019/MsZ
_26_9_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 5 až 7) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený zámer predaja pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, 
zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky , v prospech PaedDr. Dušana Slivu, nakoľko v danom 
prípade ide o pozemok čiastočne zastavaný a čiastočne priľahlý k stavbe – rodinnému 
domu súp. č. 29, vo vlastníctve citovaného žiadateľa.  

Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 32/2019 vyhotoveného 1. 7. 
2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 949,00 €.  

V návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    
 

 

 

 

Pozemky v podielovom 
spoluvlastníctve žiadateľa 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
informáciu o: 
- žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves,  

o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného 
v LV 1122, k. ú. Mlynky, 

Žiadaný 
pozemok 

Mlynky 

Lokalizácia predmetných 
nehnuteľností 

Železničná trať 
Margecany – Banská Bystrica 

Cesta 
Spišská Nová Ves - Dobšiná 
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- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
110/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení,  

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 9281/3 
(TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  v prospech PaedDr. 
Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 046,88 
€, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide 
o čiastočne zastavaný pozemok, zostávajúca časť dlhodobo tvorí súčasť dvora 
rodinného domu súp. č. 29, k. ú. Mlynky, a tento pozemok je svojim situovaním 
pre mesto nevyužiteľný, 

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

13.  Emil Smorada, Eva Smoradová, Trieda 1. mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves 
Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 112/2019 z 26. 9. 2019 bol podľa materiálu  

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/Aktuality/2019/MsZ
_26_9_2019_Nehnutelnosti_web.pdf - str. 10 až 11) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený zámer predaja pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, 
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, žiadateľom, nakoľko v danom prípade ide o pozemok 
funkčne spojený so stavbou - rodinným domom súp. č. 68, k. ú. Hnilec, vo vlastníctve 
žiadateľov, dlhodobo využívaný v súvislosti s užívaním predmetného rodinného domu.  

   

 

Žiadaný 
pozemok 

RD 
žiadateľov 
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Hodnota predmetného pozemku podľa znaleckého posudku č. 47/2019 vyhotoveného 
17. 9. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 499,10 €.  

V návrhu uznesenia sú k tejto hodnote pripočítané náklady súvisiace s prevodom 
vlastníctva nehnuteľnosti, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 
31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku. 

 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer predaja predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    
 
Návrh na uznesenie: 

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

informáciu o: 
- žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová 

Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, 
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, 

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
112/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení,  
 
 

Cesta  
SNV - Rožňava 

Pozemok obce Hnilec 

Hnilec 

Žiadaný pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Neznuteľnosti 
žiadateľov 

 

Obecný úrad Hnilec 
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2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1047 
(orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej, 
Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku 
v súvislosti s užívaním rodinného domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec, zároveň nedá sa 
reálne predpokladať, žeby mesto tento pozemok v k. ú. Hnilec vedelo 
v budúcnosti využiť, 

3. ukladá: 
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020                                Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

14.  Výpožička 3D tlačiatrní Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi na svojom rokovaní 26. 9. 2019 

prerokovalo vyššie uvedenú problematiku, k čomu prijalo kladné uznesenie č. 135/2019. 
Predmetom rokovania bola skutočnosť, že mesto Sp. Nová Ves 14. 6. 2019 uzavrelo 
darovaciu zmluvu s YOUNGSTOWN SPIŠSKÁ NOVÁ VES SISTER CITIES 
PROGRAM, INC.,  ktorej obsahom je darovanie dvoch kusov 3D tlačiarní zn. Invent od 
výrobcu Vista AST s doplnkovým príslušenstvom (ďalej len „predmet daru“) mestu Spišská 
Nová Ves. Na základe tejto zmluvy sa mesto zároveň zaviazalo, že predmet daru poskytne na 
vzdelávacie účely. V prípade, ak predmet daru (už ako majetok mesta) má byť vypožičaný 
inému subjektu, je potrebné k tomu uznesenie MsZ.   

Navrhujeme, aby predmet daru bol daný do výpožičky Technickej akadémii 
v Spišskej Novej Vsi.  

Zákon o majetku obcí v prípade výpožičky majetku ur čuje osobitný postup. 
V prvom kroku, MsZ podľa § 9 ods. (2) písm. a) a § 9a ods.(9) písm. c) nadpolovičnou 
väčšinou hlasov prít. poslancov rozhoduje o zámere realizovať dar navrhnutému subjektu.  

Ako sme uviedli vyššie, zámer výpožičky bol MsZ schválený uznesení č. 135/2019.   
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 11. 10. 2019 zverejnil zámer výpožičky 
predmetného majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej 
internetovej stránke (a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu 
zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 

 Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ MÔŽE 
K DANEJ VECI PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo:  
1. berie na vedomie  

- informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii 
(TA) v Spišskej Novej Vsi, 

- informáciu o zverejnení zámeru výpožičky tlačiarní TA v Sp. N. Vsi, 
2. schvaľuje:  

v súlade s §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou  väčšinou  všetkých poslancov výpožičku hnuteľného majetku, a to dva kusy 
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3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6,  052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 
00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že hnuteľný 
majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje k zvyšovaniu 
úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov, 
3. ukladá: 

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na bezplatné užívanie 3D tlačiarní podľa 
tohto uznesenia. 

T: 31. 12. 2019      Z: Ing. Štefan Pohly 
* * * * * 

 
 

NOVÉ VECI:  
 
15. Soňa Timková, Palárikova 2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves 

Soňa Timková, ako výlučná vlastníčka pozemkov parc. č. KN-C 9420/1 (TTP) 
s výmerou 7098 m2 a KN-C 9420/7 (TTP) s výmerou 583 m2, kat. územie Spišská Nová Ves 
(LV 5196), doručila mestu Spišská Nová Ves žiadosť od odkúpenie geometrickým plánom 
č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 
280/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m2 - diel 4 
(ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV 4342, kat. územie 
Spišská Nová Ves. Predmetný pozemok pretína veľkú parcelu žiadateľky, čím znižuje jej 
optimálne využitie, preto žiada mesto o jeho odkúpenie v záujme scelenia svojich pozemkov.    

 
 

 

Pozemky 
žiadateľky 

Predmetný 
pozemok 

Bývalá ŠOD 

Cintorínska ul. 

Správa katastra 
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania súhlasí s predajom predmetného pozemku. 
 
Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 35/2019 vyhotoveným 

dňa 25. 07. 2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 2 033,64 €. 
V návrhu uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom 

vlastníctva predmetného pozemku (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností). 

Vzhľadom na to, že územný plán mesta neuvažuje s využitím predmetného 
pozemku pre potreby mesta, žiadateľka odkúpením pozemku by scelila svoje pozemky, 
odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedené skutočnosti prihliadať (brať na 
to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

žiadosť Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 
v kat. území Spišská Nová Ves,   

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného 

Podľa geometrického plánu č. 31/2019 

Predmetný 
pozemok 

Pozemky žiadateľky 
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overenia 280/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 
m2 - diel 4 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV 
4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 
2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 2 099,64 €, pričom za dôvod hodný 
osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že ide o pozemok, ktorý je kvôli tvaru, 
veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľný, mesto ho nevyužíva s tým, že 
žiadateľka jeho odkúpením by scelila pozemky vo svojom vlastníctve so zámerom ich 
budúceho optimálneho využitia, 

3. ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 
T: 16. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

16. Mgr. Lenka Čajková, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves 
František Vojtila, Odorín 244, Odorín 
Ing. Miroslava Weagová, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú výlučnými vlastníkmi garáží (pôvodne iba garážových prístreškov!), 
postavených na pozemkoch par. č. KN-C 2180/18 (zast. pl.) s výmerou 16 m2 (Čajková), KN-
C 2180/19 (zast. pl.) s výmerou 16 m2 (Vojtila), KN-C 2180/20 (zast. pl.) s výmerou 16 m2 
(Weagová), k. ú. Spišská Nová Ves, v časti Nábrežia Hornádu, Spišská Nová Ves. 

Nakoľko predmetné pozemky sú vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadatelia 
ich trvalo užívajú (sú zastavané), navrhujeme vzťah k nim usporiadať prevodom 
vlastníctva v prospech vlastníkov garáží.  

  

Hornád 

Žiadané pozemky 

Nábrežie 
Hornádu 

ZŠ Nad Medzou 

Multifunkčne banícke  
a energetické centrum 
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Všeobecná hodnota jednotlivých žiadaných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 
52/2019, vypracovaným 52/2019 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, je 
950,08 €.  

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 37,20 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) 
pôjdu na ťarchu žiadateľov. 

Keďže žiadané pozemky sú zastavané stavbami vo výlučnom vlastníctve žiadateľov, na 
predaj pozemkov sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 
9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemkov priamo v prospech vlastníkov stavieb 
na nich postavených.  
 

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová 
Ves, Františka Vojtilu, Odorín 244, Odorín, Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie 
Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa 
v kat. území Spišská Nová Ves pod stavbami v ich výlučnom vlastníctve,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj:  
a) pozemku par. č. KN-C 2180/18 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, 

do výlučného vlastníctva Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská 

Predmetné 
garáže 
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Nová Ves, za kúpnu cenu 950,08 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva tohto pozemku,  

b) pozemku par. č. KN-C 2180/19 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, 
do výlučného vlastníctva Františka Vojtilu , Odorín 244, Odorín, za kúpnu cenu 950,08 
€ a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,  

c) pozemku par. č. KN-C 2180/20 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, 
do výlučného vlastníctva Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, 
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 950,08 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených 
s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení,  
3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. 
     T:  31. 3. 2020                               Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

 
17.  REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591 

Spoločnosť doručila mestu ponuku na zámenu jej spoluvlastníckych podielov na: 
• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 
(diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 
s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) 
s výmerou 120 m2, zap. v LV 12143, k. ú. Sp. N. Ves, vo veľkosti podielu po 1/3,  

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 
12074, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu ½ (celková ponúknutá výmera 
548 m2),  

 

 

Ponúkané pozemky 

Sadová ulica 

AŠ Tatran 
(1/3) 
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za pozemok, vo výlučnom vlastníctve mesta, par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 
m2, zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 
 

 
 
 
 

Dôvodom na predloženie návrhu sú nasledujúce skutočnosti: 
• na pozemkoch v spoluvlastníctve navrhovateľa (Sadová ulica) sa nachádzajú 
stavby a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe 
platnej legislatívy SR prešli zo štátu na mesto, na základe čoho sú pre neho 
nevyužiteľné, 
• pozemok mesta sa nachádza v časti lokality, ktorej vlastníkom je navrhovateľ, jej 
prevodom získa vlastník ucelenú plochu. 
Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 
51/2019, vyhotoveným 15. 10. 2019, Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, nasledovné: 

- celkové spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v spoluvlastníctve navrhovateľa  – 
14 150,54 €, 

- pozemok vo výlučnom mesta – 14 755,29 €.  
 
Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide 

o zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním  (604,75 €) v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. 

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (35,77 € - náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku a 66,00 € - poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) uhradia budúce 
zmluvné strany rovnakým dielom.  

Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa pozemok pod jeho stavbou a verejným 
priestranstvom, odporúčame pri posudzovaní tohto návrhu zámeny na uvedenú skutočnosť 
prihliadať (brať na to osobitný zreteľ). Navrhujeme teda, aby sa navrhovaná zámena 
pozemkov posudzovala podľa § 9a ods. 8 písm. e (zámena nehnuteľností z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 

Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 

Hornád 

Tepličská cesta 

Amfiteáter 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o návrhu spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 
36749591, na zámenu pozemkov pri atletickom štadióne Tatran, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY:   
a) spoluvlastníckych podielov na: 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 
(diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 
s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) 
s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti 
podielu 1/3,  

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 
12074, k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2, 

do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. 
ú. Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva spol. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, 
Spišská Nová Ves, IČO 36749591, 

s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa do 
vlastníctva pozemok pod stavbou a verejným priestranstvom v jeho vlastníctve, 

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 16. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 
18. Ivana Ďuránová, Okružná 2145/14, Rožňava 

Ivana Ďuranová je podielovou spoluvlastníčkou geometrickým plánom č. 71/2019, 
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 
2019 pod číslom ........./19, novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 3681/6 (zast. pl.) 
s výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zast. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 
(zast. pl.) s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zast. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1, KN-E 55602/3, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, vo 
veľkosti podielu 1/3 (celkový súčet výmer podielov je 155 m2). 

Nakoľko na uvedených pozemkoch sa nachádzajú stavby a verejné priestranstvá vo 
vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej legislatívy SR prešli zo 
štátu do vlastníctva mesta, spoluvlastníčka bola mestom Spišská Nová Ves oslovená 
s ponukou na ich prevod za znaleckým posudkom č. 51/2019, vyhotoveným 15. 10. 2019, 
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Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, vypočítanú kúpnu cenu  3 408,45 €, čo 
akceptuje. Náklady spojené s realizáciou odkúpenia nehnuteľností uhradí mesto Spišská 
Nová Ves. 

 

 
 
Na základe uvedeného navrhujeme predmetné pozemky odkúpiť tak, ako je to uvedené 

v návrhu uznesenia. 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a 
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej 
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta,  

2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
vo veľkosti 1/3 na geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným 
úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019, pod číslom ........./19, 
novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5), 
KN-C 3681/7 (zast. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zast. pl.) s výmerou 
37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zast. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 
55602/1 (TTP) s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných 
v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ivany Ďuránovej, Okružná 2145/14, Rožňava, 
za 3 408,45 €. 

3. ukladá  
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 

Predmetný 
pozemok (1/3) 

Sadová ulica 

AŠ Tatran 
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19.  Slovenská republika, Búdková č. 36, Bratislava – prevod pozemkov v prospech 
mesta Spišská Nová Ves  

Slovenský pozemkový fond (SPF) pri pozemkoch nezistených vlastníkov môže previesť 
vlastníctvo na obce podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov z  
dôvodu usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaných stavbami vo vlastníctve obcí 
alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných 
predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou. 

Citovaný spôsob navrhujeme využiť aj pri prevode: 
• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 
(diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 
s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1, KN-E 55602/3, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská 
Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Martinovi 
Kravecovi, rod. Kravec, vo veľkosti podielu 1/3, 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 3681/2 (zas. pl.) s výmerou 135m2 
(diel 1, KN-C 3681/3 (zas. pl.) s výmerou 178 m2  (diel 2), z parcely KN-E 
55600/3, zapísanej v LV 10913, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové 
spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Verone Timkovej, r. Hamráčkovej, 
vo veľkosti podielu 1/2, 

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísaný v LV 
12074, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom 
vlastníkovi Ing. Ladislavovi Rokfalussyim, vo veľkosti podielu ½, 

(((PPPOOOKKK RRRAAAČČČOOOVVVAAANNNIII EEE   ZZZ AAA   OOOBBBRRRÁÁÁZZZ KKK OOOMMM ,,,   NNNAAA   ĎĎĎAAALLL ŠŠŠEEEJJJ   SSSTTT RRRAAANNNEEE)))   

 

Predmetné pozemky 

Sadová ulica 

AŠ Tatran 
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• pozemku par. č. KN-E 55561 (orná pôda) s výmerou 906 m2, zapísaný v LV 
10911, k. ú. Spišská Nová Ves – výlučne vlastníctvo po nezistených vlastníkov 
Jánovi Murdžákovi (manž. Zuzany Čuchranovej), 

• pozemkov par. č. KN-E 55558/1 (TTP) s výmerou 501 m2, KN-E 55557 (orná 
pôda) s výmerou 265 m2, zapísaných v LV 10910, k. ú. Spišská Nová Ves – 
výlučne vlastníctvo po nezistenom vlastníkovi  Jakubovi Tamaškovičovi, 

do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves. 
Uvedené nehnuteľnosti boli ohodnotené na základe znaleckého posudku č. 

51/2019, vyhotoveným 15. 10. 2019, Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, na celkovú 
sumu 52 255,57 €. Náklady spojené s realizáciou odkúpenia nehnuteľností idú na ťarchu 
mesta Spišská Nová Ves. 

 
Na základe uvedeného navrhujeme predmetné pozemky odkúpiť tak, ako je to uvedené 

v návrhu uznesenia. 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a 
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej 
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta,  

2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva k: 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvoreným pozemkom par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 
(diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) 
s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), 
z parciel KN-E 55602/1, KN-E 55602/3, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská 
Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Martinovi 
Kravecovi, rod. Kravec, vo veľkosti podielu 1/3, 

• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvoreným pozemkom par. č. KN-C 3681/2 (zas. pl.) s výmerou 135m2 
(diel 1, KN-C 3681/3 (zas. pl.) s výmerou 178 m2  (diel 2), z parcely KN-E 
55600/3, zapísanej v LV 10913, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové 
spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Verone Timkovej, r. 
Hamráčekovej, vo veľkosti podielu 1/2, 

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísaný v LV 
12074, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom 
vlastníkovi Ing. Ladislavovi Rokfalussyim, vo veľkosti podielu 1/2 

• pozemku par. č. KN-E 55561 (orná pôda) s výmerou 906 m2, zapísaný v LV 
10911, k. ú. Spišská Nová Ves – výlučne vlastníctvo po nezistených vlastníkov 
Jánovi Murdžákovi (manž. Zuzany Čuchranovej), 

• pozemkom par. č. KN-E 55558/1 (TTP) s výmerou 501 m2, KN-E 55557 (orná 
pôda) s výmerou 265 m2, zapísaných v LV 10910, k. ú. Spišská Nová Ves – 
výlučne vlastníctvo po nezistenom vlastníkovi  Jakubovi Tamaškovičovi, 

podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, v prospech mesta 
Spišská Nová Ves, IČO 329 614, za celkovú kúpnu cenu 52 255,57 €, 
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3. ukladá  
zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
 
20.  Slovenská republika, Búdková č. 36, Bratislava – prevod pozemku v prospech mesta 
Spišská 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.  

Uvedený legislatívny predpis mesto Spišská Nová Ves môže využiť na prevod do svojho 
výlučného vlastníctva pozemku par. č. KN-E 55563/1 (orná pôda) s výmerou 282 m2,  
zapísaného v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves. Ide o pozemok, na ktorom sa nachádza 
stavba - miestna komunikácia na Sadovej ulici (postavená pred r. 1991) s priľahlou plochou 
tvoriacou neoddeliteľný celok so stavbou.  

Na to, aby mesto mohlo požiadať Slovenský pozemkový fond o prevod vlastníctva 
citovaného pozemku, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prijalo príslušné 
uznesenie.  

 
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi  

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

AŠ Tatran Sadová ulica 

Žiadaný pozemok 
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2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho práva 
k pozemku par. č. KN-E 55563/1 (orná pôda) s výmerou 282 m2,  zapísaného v LV 448, k. ú. 
Spišská Nová Ves, podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614, 

3. ukladá:  
zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  
T: 31. 3. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
21. Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves, IČO 45515727 

Žiadateľ je investorom a stavebníkom stavby „BUDOVA NA JAVOROVEJ ULICI“, 
pričom časťou stavby je aj vynútená investícia rozšírenia existujúcej prístupovej cesty 
a existujúceho parkoviska na Javorovej ulici, postavených na častiach pozemkov par. č. 
KN-C 4721 (zast. pl.), KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4722/2 (zast. pl.), KN-C 4685/2 (zast. 
pl.), KN-C 4681 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a zároveň 
vybudovanie nových chodníkov na parcelách KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4680/1 (ost. 
pl.), KN-C 4685/2 (zast. pl.), KN-C 4681 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves. 

 

 

existujúca cesta 
existujúce 
parkovisko 

rozsah 
rozšírenia cesty 

rozsah 
rozšírenia 
parkoviska 

plánované  
nové chodníky 

Javorová ulica 

Gymnázium 
Javorová ulica 

Plánovaná stavba „BUDOVA NA 
JAVOROVEJ ULICI“ 



MsZ, 29. 10. 2019  K bodu rokovania: 11. 
 

49 
 

Realizácia takejto vynútenej investície je podmienená vydaním stavebného povolenia, 
pri čom jednou z podmienok pre jeho vydanie je preukázané vlastníctvo príslušných 
pozemkov alebo príslušný zmluvný vzťah k pozemkom iného vlastníka. 

 Na základe uvedeného navrhujeme schváliť uzatvorenie zmluvného vzťahu formou 
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavby „BUDOVA NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviská a 
chodníky, SO 04 Úpravy dopravných plôch“, v rozsahu zakreslenom v  PD citovanej 
stavby, v prospech spoločnosti Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová 
Ves, IČO 45515727, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom 
vyhotoveným po doručení geom. plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej 
stavby. 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti spol. Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová 
Ves, IČO 45515727, o uzatvorenie vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby: „BUDOVA 
NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a chodníky, SO 04 Úpravy 
dopravných plôch“, 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavby „BUDOVA NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a 
chodníky, SO 04 Úpravy dopravných plôch“, na pozemky par. č. KN-C 4721 (zast. pl.), 
KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4722/2 (zast. pl.), KN-C 4685/2 (zast. pl.), KN-C 4681 
(ost. pl.), KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4680/1 (ost. pl.), zapísané v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, 
v prospech spol. Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves, IČO 
45515727, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po 
doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena budúcej 
ukončenej stavby, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020       Z: prednosta úradu 

* * * * * 

            
 

22. Veronika Mulíková, Studenec č. 224, Spišské Podhradie 
Žiadateľka ako stavebníčka stavieb „Prístupová komunikácia k rodinnému domu“  a 

„Rozšírenie distribučnej NN siete a odberné elektrické zariadenie“, požiadala mesto 
Spišská Nová Ves ako vlastníka pozemku par. č. KN-C 10111 (zast. pl.) zapísaného v LV 1, 
k. ú. Spišská Nová Ves, na ktorom majú podľa predložených projektových dokumentácií 
stavieb byť uvedené stavby zrealizované o uzatvorenie zmluvného vzťahu formou Zmluvy 
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia 
stavby, v rozsahu zakreslenom v  PD citovaných stavieb (predpokladaný/plánovaný rozsah 
vecných bremien je spolu 167 m2). 

Uzatvorenie uvedeného zmluvného vzťahu je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 
republiky jednou z podmienok na vydanie stavebného povolenia. 

Vlastník pozemku (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 
jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemku, v ktorom bude 
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zrealizovaná stavba žiadateľky (ako „oprávnený 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 žiadateľa. 

 

  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Veroniky Mulíkovej , Studenec č 224, Spišské Podhradie, 
o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavieb: „Prístupová komunikácia 
k rodinnému domu“ a „Rozšírenie distribučnej NN siete a odberné elektrické 
zariadenie“, 

Malé pole 

Pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

Rozsah vecného bremena 
(prístupová komunikácia – 

zelené podfarbenie) 

Budúca prístupová komunikácia 
k nehnuteľnosti žiadateľky 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve 
žiadateľky 

Rozsah vecného bremena 
(elektrické NN vedenie) 
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2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva 
umiestnenia stavieb „Prístupová komunikácia k rodinnému domu“  a „Rozšírenie 
distribu čnej NN siete a odberné elektrické zariadenie“, na pozemok par. č. KN-C 
10111 (zast. pl.), zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom 
projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech Veroniky Mulíkovej, 
Studenec č. 224, Spišské Podhradie, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým 
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu 
vecného bremena ukončenej stavby, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 31. 3. 2020       Z: prednosta úradu 

* * * * *  
 
 
 
23 . VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311 

V rámci rokovania medzi zástupcami spol. VSK MINERAL, s. r. o.  a mesta Spišská 
Nová Ves, bola predbežne dohodnutá vzájomná nižšie uvedená zámena pozemkov 
v katastri mesta Spišská Nová Ves. Zámenou si obidva subjekty vyriešia vlastnícke 
vzťahy k pozemkom, ktoré potrebujú využiť pre vlastné potreby, resp. pre svoju 
činnosť. 

VSK MINERAL, s. r.o., dá mestu do zámeny: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 
3, 4, 5, 6),  KN-C 8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. 
pl.) s výmerou 2170 m2 (diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 
9), z parciel KN-E 6802, KN-E 6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, KN-
E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2, KN-E 55759/201, zapísaných v LV 9594, k. 
ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemok par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 9594, 
k. ú. Spišská Nová Ves, 

• celková výmera zamieňaných pozemkov v prospech mesta je 11 830 m2. 
Uvedené pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Spišská Nová Ves – Novoveská 

Huta, pri čom sú mestom plánované na využitie pre jeho uvažované investičné akcie. 
 

Mesto Spišská Nová Ves, dá spoločnosti do zámeny: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-
C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2 (diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 745 
m2 (diel 11, 12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4 (vodná plocha) s výmerou 7 m2 (diel 
16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2 (diel 17), KN-C 8000/5 (vodná plocha) 
s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E 55755/2, KN-E 55750/1, 
KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a parciel KN-C 7999, 
KN-C 9797/6, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
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novovytvorený pozemok par. č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 (diel 
1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, KN-
C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796 m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 4920 
m2 (diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1 zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 7931, 
KN-E 10424, KN-E 7927/2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 
1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou 827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 
zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 (ost. 
pl.) s výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 9678/6 
(ost. pl.) s výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, zapísané 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• celková výmera zamieňaných pozemkov v prospech spoločnosti je 53 316 m2. 
Uvedené pozemky sa nachádzajú jednak v areáli lomu Gretľa,  tak aj v areáli a susedstve 

Sadrovky v Novoveskej Hute, ktorých majiteľom je spol. VSK MINERAL, s. r.o., a teda 
pre  mesto Spišská Nová Ves nie sú mestom efektívne využiteľné. 
 

 
NNNAAAVVVRRRHHHOOOVVVAAANNNÁÁÁ   ZZZÁÁÁ MMM EEENNNAAA sa nebude realizovať na základe výmer pozemkov, 

ale NNNAAA   ZZZ ÁÁÁKKK LLL AAADDDEEE   HHHOOODDDNNNÔÔÔTTT    PPPRRREEEDDDMMM EEETTT NNNÝÝÝCCCHHH   PPPOOOZZZEEEMMM KKK OOOVVV !!!    (pozemky v lesnej 
oblasti majú extrémne nízku hodnotu – rádovo v eurocentoch). 

Zamieňané pozemky v prospech 
mesta Spišská Nová Ves 

Zamieňané pozemky v prospech 
VSK MINERAL, s. r. o. 

Spišská Nová Ves – 
Novoveská Huta 

LOM 
GRETĽA 

„Sadrovka“ 



MsZ, 29. 10. 2019  K bodu rokovania: 11. 
 

53 
 

   Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (66,00 € - poplatok za vklad do 
katastra nehnuteľností) uhradia budúce zmluvné strany rovnakým dielom.  

 
Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemky využiteľné 
v rámci jeho budúcich investičných akcii, odporúčame pri posudzovaní tohto návrhu 
zámeny na uvedenú skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný zreteľ). Navrhujeme teda, 
aby sa navrhovaná zámena pozemkov posudzovala podľa § 9a ods. 8 písm. e (zámena 
nehnuteľností z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
informáciu o navrhovanej zámene pozemkov medzi spol. VSK MINERAL, s. r. o., 
Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311 a mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 
č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614 

2. schvaľuje: 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY : 
a) pozemkov: 

• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 
3, 4, 5, 6),  KN-C 8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. 
pl.) s výmerou 2170 m2 (diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 
9), z parciel KN-E 6802, KN-E 6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, 
KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2, KN-E 55759/201, zapísaných v LV 
9594, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 
9594, k. ú. Spišská Nová Ves, 

DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES,  Radničné 
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  
 

b) pozemkov: 
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-
C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2 (diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 
745 m2 (diel 11, 12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4 (vodná plocha) s výmerou 7 m2 
(diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2 (diel 17), KN-C 8000/5 (vodná 
plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E 55755/2, KN-E 
55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a parciel KN-
C 7999, KN-C 9797/6, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorený pozemok par. č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 
(diel 1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, 
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KN-C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796 m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 
4920 m2 (diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1 zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 
7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, 

• geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa ................ 2019 pod číslom ........./19, 
novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 
1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou 827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 
zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

• pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 
(ost. pl.) s výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 
9678/6 (ost. pl.) s výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, 
zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA SPOL. VSK MINERAL, s. r. o.,  Južná 
cesta 125, Košice, IČO 36706311,  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská 
Nová Ves získa do vlastníctva pozemky využiteľné v rámci jeho budúcich 
uvažovaných investičných akcií, 

3. ukladá:  
a. zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b. následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 
T: 16. 12. 2019      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 

 
V Spišskej Novej Vsi 22. 10. 2019 
Vypracovali: Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Š. Pohly (14.) 
             

 
 


