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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ – dodatok 
8. Vlečka „MPC CESSI, a. s.,“ – odkúpenie časti stavby 
 Dlhodobým dopravným neuralgickým bodom cesty č. III/3248 (Mlynská ulica) 
v Spišskej Novej Vsi je „Vle čkové železničné priecestie 7744, Mlynská ulica SNV“. Tvorí 
ho vlečka vedúca do areálu MPC CESSI, a. s. Vlečka dlhodobo nie je užívaná a ani 
udržiavaná. Vzhľadom na značnú dopravnú záťaž citovanej cesty dochádza k častému 
vytváraniu výtlkov v blízkostí koľajníc, a tým k vzniku dopravných kolíznych situácií. 
 Vzhľadom na uvedenú skutočnosť vedenie mesta hľadá spôsob vyriešenia daného 
stavu. Ďalší možný postup je podmienený vlastníctvom časti vlečky tvoriacej spomínané 
„Vlečkové železničné priecestie 7744“, nakoľko za údržbu daného priecestia podľa 
Vyhlášky č. 35/1984 Zb. v platnom znení zodpovedá vlastník priecestia. 
 Na základe uvedeného navrhujeme odkúpenie daného priecestia od jeho terajšieho 
vlastníka, teda od MPC CESSI, a. s., Spišská Nová Ves, aby mesto mohlo toto priecestie 
natrvalo odstrániť z citovanej cestnej komunikácie. Tým by natrvalo zanikol pôvodca 
opakovaných stavebných porúch danej časti miestnej komunikácie. 
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Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. berie na vedomie 
informáciu o zámere mesta odkúpiť časť železničnej vlečky vedúcej do areálu MPC CESSI, a. 
s., Mlynská č. 22, Spišská Nová Ves, 
2. schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie železničného priecestia 
nachádzajúceho sa na parcele č. KN-E 51963/1, vedenej v LV č. 4342, k. ú Sp. Nová Ves, 
tvoriaceho časť železničnej vlečky evidovanej ŽSR, š. p., ako „Vlečka MPC CESSI, a.s., 
Spišská Nová Ves“ s bodom napojenia „vykoľajkou VK1“ železničnej stanice Spišská Nová 
Ves na trati Žilina - Čierna nad Tisou, a to na kilometri 172,406 tejto trate, od MPC CESSI, 
a. s., Mlynská 22,  052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 651 445, za 1,00 euro (slovom: Jedno 
euro), v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614, 
3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva železničného priecestia podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 6. 2019                                                     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
V Spišskej Novej Vsi 6. 2. 2019 

Vypracoval: Ing. M. Kellner         

       
 

 


