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          Spišská Nová Ves, 3. 12. 2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
10. 12. 2020 
 

 

PREDMET: VYSPORIADANIE VZŤAHOV K NEHNUTEĽNOSTIAM  
 

 

 

Predkladá: vedúci odd. správy majetku mesta 

 

 

Spracoval(i): Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Krotký 

 

 

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: 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy na uznesenia: 

Návrhy na uznesenia tvoria súčasť jednotlivých bodov predkladaného materiálu. 
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MATERIÁLY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKOVANIA MsZ: 
 

1. Alexander Schwabik, T. Vansovej 8, Spišská Nová Ves 

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 343/2020 z 24. 9. 2020 bol podľa materiálu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred

kladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf - str. 12 až 14, 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 

2555/18 (zast. pl.) s výmerou 115 m
2
, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

v prospech Alexandra Schwabika, T. Vansovej 8, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu 

cenu 5 351,08 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že 

predmetný pozemok žiadateľ využíva ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam 

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

o majetku obcí (v platnom znení) 13. 11. 2020 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 prijať konečné rozhodnutie. 

 

 
 

 

Zimná ul. 

Rázusová ul. OC Billa 

Žiadaný 

pozemok 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Žiadaný 

pozemok 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

- informáciu o žiadosti Alexandra Schwabika, T. Vansovej 8, Spišská Nová Ves, o 

odkúpenie pozemku par. č. KN-C 2555/18 (zast. pl.) s výmerou 115 m
2
, zapísaného v LV 

1, k. ú. Spišská Nová Ves,  

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 

343/2020 z 24. 9. 2020 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 2555/18 (zast. pl.) 

s výmerou 115 m
2
 zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva 

Alexandra Schwabika, T. Vansovej 8, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 5 351,08 €, 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 predmetný pozemok žiadateľ využíva ako 

jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, 

3. ukladá:  

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

T: 30. 6. 2021                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

2. Róbert Barbuš, Kollárova 31, Spišská Nová Ves 

Pavol Petrovič, Mengušovská 3, Levoča 

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 344/2020 z 24. 9. 2020 bol podľa materiálu: 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred

kladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf - str. 14 až 15, 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. 

43/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 11. 

8. 2020 pod č. 481/20 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 7192/12 (zast. pl.) 

s výmerou 216 m
2
, z pozemku par. č. KN-C 7192/1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového 

spoluvlastníctva Róberta Barbuša, Kollárova 31, Spišská Nová Ves a Pavla Petroviča, 

Mengušovská 3, Levoča, každému vo veľkosti 1/2, za celkovú kúpnu cenu 6 018,88 €, 

pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok 

je funkčne spojeným so stavbou súp. č. 904, zapísanou v LV 5225, k. ú. Spišská Nová 

Ves, ktorej sú žiadateľa podielovými spoluvlastníkmi. 

 

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

o majetku obcí (v platnom znení) 13. 11. 2020 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 prijať konečné rozhodnutie. 

 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/24_9_2020/Nehnutelnosti_GDPR.pdf
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

- informáciu o žiadosti Róberta Barbuša, Kollárova 31, Spišská Nová Ves, a Pavla 

Petroviča, Mengušovská 3, Levoča, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 7192/12, k. 

ú. Spišská Nová Ves, 

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 

343/2020 z 24. 9. 2020 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. 43/2020, úradne 

overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 11. 8. 2020 pod č. 

481/20 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 7192/12 (zast. pl.) s výmerou 216 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 7192/1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva 

OC DRUŽBA 

Topoľová ul. 

Žiadaný 
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Nehnuteľnosti 

žiadateľa 
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Róberta Barbuša, Kollárova 31, Spišská Nová Ves, a Pavla Petroviča, Mengušovská 3, 

Levoča, každému vo veľkosti 1/2, za kúpnu cenu 6 018,88 €, 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 predmetná nehnuteľnosť je pozemkom funkčne spojeným so 

stavbou súp. č. 904, zapísanou v LV 5225, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorej sú žiadatelia 

podielovými spoluvlastníkmi, 

3. ukladá:  

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2021                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

3. Milan Štubňa, Hnilčík 143, Hnilčík  

V rámci rokovania MsZ dňa 24. 09. 2020 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 

Milana Štubňu, 053 32 Hnilčík 143, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1561 (orná pôda) 

s výmerou 11 m
2
 (ďalej len „predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1034, kat. územie 

Hnilčík.  

Žiadateľ ako výlučný vlastník nehnuteľností pozemkov parc. č. KN-C 1557/1 (záhrada) 

s výmerou 175 m
2
, KN-C 1557/2 (TTP) s výmerou 286 m

2
, KN-C 1558 (záhrada) s výmerou 

347 m
2
, KN-C 1559 (zast. pl.) s výmerou 131 m

2
 a KN-C 1560 (zast. pl.) s výmerou 120 m

2
 

a domu súp. č. 143 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1559 a domu so súp. č. 144 

postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1560, kat. územie Hnilčík, doručil mestu Spišská 

Nová Ves žiadosť o odkúpenie predmetného pozemku, ktorý tvorí dvor pri dome vo 

vlastníctve žiadateľa, spolu s ním bol dlhoročne užívaný a udržiavaný.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 41/2020 zo dňa 28. 08. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 42,00 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetných pozemkov (31,88 € - odmena za 

vyhotovenie znaleckého posudku a 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností) sa premietnu do ceny predmetného pozemku ako súvisiaci náklad.  

 

 
 

Umiestnenie 
predmetného pozemku 

Hnilčík 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 347/2020, ktorým 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, 13. 11. 2020 zverejnil zámer predaja predmetného 

pozemku na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa tam 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Predmetný 
žiadaný dvor 

Predmetný žiadaný dvor 
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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 PRIAŤ KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o:  

- žiadosti Milana Štubňu, 053 32 Hnilčík 143, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1561 

(orná pôda) s výmerou 11 m
2
, zapísaného v LV 1034, kat. územie Hnilčík, 

- zverejnení zámeru predaja tohto 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 1561 (orná 

pôda) s výmerou 11 m
2
, zapísaného v LV 1034, kat. územie Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Milana 

Štubňu, 053 32 Hnilčík 143, za kúpnu cenu 139,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného 

zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí dvor pri dome žiadateľa a spolu 

s ním je dlhoročne užívaný a udržiavaný,  

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

T: 30. 6. 2021                                  Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

4. IMPOL HOLDING, a. s., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 50115049 

V rámci rokovania MsZ dňa 24. 09. 2020 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 

IMPOL HOLDING, a. s., o odkúpenie geometrickým plánom č. 67/2020 (číslo úradného 

overenia 422/2020, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 

novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7223/4 (zast. pl.) s výmerou 23 m
2
 a KN-C 

7223/5 (zast. pl.) s výmerou 124 m
2
 (ďalej len „predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-

C 7223, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Žiadateľ ako podielový spoluvlastník pozemku parc. č. KN-C 7217 a budovy súp. č. 2134 

postavenej na tomto pozemku, katastrálne územie Spišská Nová Ves, doručil mestu Spišská 

Nová Ves žiadosť o odkúpenie predmetných pozemkov, ktoré tvoria dvor žiadateľom 

novozriadených detských jaslí a žiadateľ tieto pozemky plánuje vhodne upraviť pre hru 

a pobyt detí vonku. 

Hodnota žiadaných geometrickým plánom novovytvorených pozemkov určená znaleckým 

posudkom č. 34/2020 zo dňa 30. 07. 2020 vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská 

Nová Ves, je 4 757,00 €. 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 346/2020, ktorým 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 žiadateľa.  

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišská Nová Ves, v súlade so zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení, 13. 11. 2020 zverejnil zámer predaja predmetných 

pozemkov na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke a nachádza sa tam 

doposiaľ. 

 

K zverejnenému zámeru predaja bol vznesený návrh, aby predmetné pozemky neboli 

predmetom predaja v prospech žiadateľa, ale aby mesto predmetné pozemky zamenilo 
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za geometrickým plánom č. 102/2020 (číslo úradného overenia 748./2020, vyhotoveného 

GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7191/4(zast. 

pl.) s výmerou 195 m
2
, z parcely parc. č. KN-C 7191, zapísanej v LV 5215, kat. územie 

Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Tento novovytvorený pozemok parc. 

č. KN-C 7191/4 tvorí zastávku MHD na Lipovej ulici.  

Hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7191/4 určená znaleckým 

posudkom č. 64/2020 zo dňa 4. 12. 2020 vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská 

Nová Ves, je 4 757,00 €. 

Všeobecná hodnota pozemkov navrhovaných na zámenu je rovnaká, išlo by o zámenu bez 

finančného vyrovnania. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností uhradia budúce 

zmluvné strany rovnakým dielom. 

  

Vzhľadom na to, že touto zámenou mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok, 

na ktorom sa nachádza zastávka MHD a tiež plocha na vybudovanie krytého státia pre 

cestujúcich, 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. 

 

 
 

 

Umiestnenie pozemkov 
navrhovaných do zámeny 

Topoľová ul. 

Brezová ul. Lipová ul. 

Priestor detských jaslí 

Podľa geometrického plánu č. 67/2020 

Pozemky do vlastníctva 
IMPOL HOLDING, a. s. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o:  

- žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., o odkúpenie geometrickým plánom č. 67/2020 

novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7223/4 (zast. pl.) s výmerou 23 m
2
 a KN-C 

7223/5 (zast. pl.) s výmerou 124 m
2
, z parcely parc. č. KN-C 7223, zapísanej v LV 1, kat. 

územie Spišská Nová Ves, 

- zverejnení zámeru predaja týchto novovytvorených pozemkov, 

- o návrhu zámeny týchto novovytvorených pozemkov za časť pozemku parc. č. KN-C 

7191, zapísaného v LV 5215, tvoriacu zastávku MHD na Lipovej ulici, 

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 pozemkov, a to:  

- geometrickým plánom č. 102 (číslo úradného overenia 748/2020, vyhotoveného 

GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7191/4 (zast. 

pl.) s výmerou 195 m
2
, z parcely parc. č. KN-C 7191, zapísanej v LV 5215, kat. územie 

Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné 

námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614, 

- geometrickým plánom č. 67/2020 (číslo úradného overenia 422/2020, vyhotoveného Ing. 

Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7223/4 

(zast. pl.) s výmerou 23 m
2
 a KN-C 7223/5 (zast. pl.) s výmerou 124 m

2
, z parcely parc. č. 

KN-C 7223, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva 

IMPOL HOLDING, a. s., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 50115049,  

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, na ktorom sa nachádza zastávka MHD a tiež plocha na vybudovanie 

krytého státia pre cestujúcich,  

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: 31. 3. 2021                                  Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

NOVÉ VECI / žiadosti: 
 

Rozhodnutie o predaji pozemkov formou prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – zverejnenie zámeru predaja, v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov) 
 

5. Akad. Sochár Ondrej Priatka, Ing. arch. Adriana Priatková, Jantárová ul. 10, Košice 

Podľa LV 413 sú žiadatelia spoluvlastníci nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, a 

to pozemkov par. č. KN-C 7927, KN-C 7929, KN-C 7930, KN-C 7931 a rodinného domu 

súp. č. 945.  

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 

55/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 14. 

8. 2020 pod č. 527/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 7928 (zast. pl.) 

s výmerou 65 m
2
, z pozemku par. č. KN-E 55738, k. ú. Spišská Nová Ves, do ich 
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bezpodielového spoluvlastníctva. Uvedený pozemok žiadatelia využívajú výlučne ako 

prístup k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. 
 

 
 

 
 

Pri posudzovaní žiadosti možno na uvedenú skutočnosť prihliadať a predaj schváliť 

podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku 

obcí v platnom znení. 

Hodnota žiadaného pozemku podľa znaleckého posudku č. 44/2020 vyhotoveného 11. 9. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 1 119,00 € (v návrhu uznesenia sú k nej 

Žiadaný 

pozemok 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Ferčekovce Cesta  

SNV - Rožňava 

Trnavská ul. 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Žiadaný 

pozemok 
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pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností, a to 66,00 € - správny 

poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - vyhotovenie znaleckého posudku, 

227,00 € - vyhotovenie geometrického plánu). 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania nemá námietky k odpredaju žiadaného pozemku. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Akad. Sochár Ondreja Priatku, Ing. arch. Adriany Priatkovej, Jantárová 

ul. 10, Košice, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-E 55738 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová 

Ves,   

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 zámer predaja geometrickým plánom č. 

55/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 14. 

8. 2020 pod č. 527/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 7928 (zast. pl.) s výmerou 

65 m
2
, z pozemku par. č. KN-E 55738, k. ú. Spišská Nová Ves, do bezpodielového 

spoluvlastníctva Akad. Sochár Ondreja Priatku, Ing. arch. Adriany Priatkovej, 

Jantárová ul. 10, Košice, za kúpnu cenu 1 443,88 €, 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 predmetný pozemok žiadateľ využíva ako jediný možný prístup 

k nehnuteľnostiam v ich spoluvlastníctve, 

3. ukladá:  

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b) následne návrh predaja pozemku predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

6. Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ plánuje výstavbu parkoviska a oddychovej zóny pre budovu Javorová 2297, 

Spišská Nová Ves, na geometrickým plánom č. 86/2020, úradne overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 10. 2020 pod č. 657/2020, 

novovytvorenom pozemku par. č. KN-C 4681/3 (ost. pl.) s výmerou 1362 m
2
, z pozemku 

par. č. KN-C 4681, k. ú. Spišská Nová Ves. Na základe uvedeného citovaná spoločnosť 

navrhuje a žiada usporiadanie vlastníckeho vzťahu formou uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

 

Hodnota žiadaného pozemku podľa znaleckého posudku č. 51/2020 vyhotoveného 

Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 41 473,00 € (v návrhu uznesenia sú k nej 

pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností, a to 66,00 € - 

správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 66,65 € - vyhotovenie znaleckého 

posudku). 

 

Predmetný pozemok možno žiadateľovi predať s prihliadnutím na skutočnosť, že sa 

jedná o majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku, ktorým sa bude 

zabezpečovať výstavba príslušenstva k budove Javorová 2297, Spišská Nová Ves, 

zabezpečujúceho skvalitnenie služieb vo verejnom záujme – teda podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona o majetku obcí v platnom znení. 
 



MsZ, 10. 12. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 21 

13 

 

 
 

 
 

Nehnuteľnosti žiadateľa 

Hornád 
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Sídl. Tarča 

Javorová ul. 
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Javorová ul. 

Žiadaný pozemok 
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K uvedenej žiadosti je zároveň potrebné poukázať na fakt, že definitívny predaj 

predmetného pozemku bude zaťažený vynútenou investíciou, a to výstavbou 17-tich 

parkovacích miest na  novovytvorenom mestskom pozemku par. č. KN-C 4681/2 (vo výkrese 

vyznačený fialovou farbou), z ktorých 12 bude poskytnutých Gymnáziu na Javorovej ul. a 5 

pre potreby mesta, o čom bude rozhodovať MsZ v samostatnom bode na najbližšom rokovaní.   

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti spoločnosti Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová 

Ves, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 4681, k. ú. Spišská Nová Ves, 

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 zámer predaja geometrickým plánom č. 

86/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 

10. 2020 pod č. 657/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 4681/3 (ost. pl.) 

s výmerou 1362 m
2
, z pozemku par. č. KN-C 4681, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného 
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vlastníctva spoločnosti Panorama city s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves, za 

kúpnu cenu 41 605,65 €, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemku, ktorým sa bude zabezpečovať výstavba príslušenstva 

k budove Javorová 2297, Spišská Nová Ves, 

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b) následne návrh predaja pozemku predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Spišskej Novej 

Vsi. 

T: 31. 3. 2021     Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

7. Ing. Štefan Grondžák, Sládkovičova 3027/9, 052 01 Spišská Nová Ves 

Štefan Grondžák je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1585/2 (LV 5976), 

spolu s manželkou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemkov KN-C 1586/3, 1584/5 (LV 

6844) a spolu s manželkou podielovými spoluvlastníkmi stavby (polyfunkčný dom) so súp. č. 

3027 postavenej na pozemku parc. č. KN- C 1586/3 (LV 11552), kat. územie Spišská Nová 

Ves. 

Navrhovateľ mestu Spišská Nová Ves navrhuje zámenu pozemkov, ktorou by do 

svojho vlastníctva získal pozemok parc. č. KN-C 1584/14 (zast. pl.) s výmerou 19 m
2
 a 

geometrickým plánom č. 101/2018 (vyhotovený Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 

37181726, číslo úradného overenia 439/19) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1584/23 

(zast. pl.) s výmerou 2 m
2
 z parcely KN-C 1584/20, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská 

Nová Ves. Mestu SNV do vlastníctva ponúka geometrickým plánom č. 101/2018 

(vyhotovený Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37181726, číslo úradného overenia 439/19) 

novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1585/7 (zast. pl.) s výmerou 21 m
2
 z parcely KN-C 

1585/2, zapísanej v LV 5976, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného plánovania 

nemá námietky k navrhovanej zámene pozemkov.  
 

 

Železničná trať 

Bývalá 
Hypernova 

SAD 

 

Duklianska ul. 

Sládkovičova ul. 

Fabiniho ul. 

Pozemky navrhované 
na zámenu 
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Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené Ing. Jánom Baculákom, 

Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, znaleckým posudkom č. 53/2019 vyhotoveným dňa 09. 11. 

2019 takto: 

- parc. č. KN-C 1584/14, KN-C 1584/23 – 688,80 €, 

- parc. č. KN-C 1585/7 – 688,80 €.  

 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti ostáva nezmenená, čo potvrdil Ing. Ján Baculák svojim 

podpisom. Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností je 

rovnaká, ide o zámenu nehnuteľností bez finančného vyrovnania. 
Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (31,88 € - 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 do vlastníctva pozemok, 

ktorým zväčší nespevnenú plochu verejného priestranstva v tejto časti mesta, 

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. 
 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o Ing. Štefanom Grondžákom, Sládkovičova 3027/9, 052 01 Spišská Nová Ves, 

navrhovanej zámene pozemkov 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 

znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER zámeny pozemkov, a to:  

- geometrickým plánom č. 101/2018 (vyhotovený Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 

37181726, číslo úradného overenia 439/18) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 

1585/7 (zast. pl.) s výmerou 21 m
2
 z parcely KN-C 1585/2, zapísanej v LV 5976, kat. 

územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné 

námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614, 

- pozemku parc. č. KN-C 1584/14 (zast. pl.) s výmerou 19 m
2
, zapísaného v LV 1, a 

geometrickým plánom č. 101/2018 (vyhotovený Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 

37181726, číslo úradného overenia 439/18) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 

1584/23 (zast. pl.) s výmerou 2 m
2
 z parcely KN-C 1584/20, zapísanej v LV 1, kat. územie 

Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Ing. Štefana Grondžáka, Sládkovičova 

3027/9, 052 01 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 zväčší nespevnenú plochu verejného priestranstva, 

3. ukladá:   

- zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

- následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
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8. Doc. JUDr. Olga Miroshnychenko, PhD., Novooleksandrovskay 54/A,4/28, 610 13 

Kharkov, Ukrajina 

Žiadateľka je podľa LV 4892 podielovou spoluvlastníčkou ( v podiele 1/2) nehnuteľností - 

pozemku parc. č. KN-C 9624 (zast. pl.) s výmerou 167 m
2
 a chaty so súp. č. 5902 postavenej 

na tomto pozemku, kat. územie Spišská Nová Ves.  

Mestu Spišská Nová Ves doručila žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 94/2020 

(číslo úradného overenia 687/2020, vyhotoveného GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9621/2 (ost. pl.) s výmerou 744 m
2
 (ďalej len 

„predmetný pozemok“), z parciel parc. č. KN-E 7827 a KN-E 7850, zapísaných v LV 4342, 

kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý žiadateľka využíva ako prístup ku svojej chate 

a zároveň ako dvor pri nej. 

 

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 59/2020 zo dňa 18. 11. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 9 129,00 €. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetného pozemku (49,03 € - odmena za 

vyhotovenie znaleckého posudku a 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností) sa premietnu do ceny predmetného pozemku ako súvisiaci náklad.  

 

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok tvorí prístup a dvor pri chate v 

spoluvlastníctve žiadateľky, spolu s chatou bol dlhoročne užívaný a udržiavaný, 

odporúčame pri posudzovaní tejto žiadosti brať na to osobitný zreteľ.  Navrhujeme 

teda, aby sa jeho predaj uskutočnil podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 

osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení priamo v prospech 

žiadateľky.  

 

 
 

Umiestnenie predmetného 
pozemku 

Teplička 

Pod Tepličkou 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Doc. JUDr. Olgy Miroshnychenko, PhD., Novooleksandrovskay 54/A, 

4/28, 610 13 Kharkov, Ukrajina, o odkúpenie častí pozemkov parc. č. KN-E 7827 a KN-E 

7850, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,  

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 ZÁMER PREDAJA geometrickým plánom č. 

94/2020 (číslo úradného overenia 687/2020, vyhotoveného GEOKAN, s. r. o., IČO 

36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9621/2 (ost. pl.) s výmerou 744 m
2
, z 

parciel parc. č. KN-E 7827 a KN-E 7850, zapísaných 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 Doc. JUDr. Olgy Miroshnychenko, PhD., Novooleksandrovskay 54/A, 

4/28, 610 13 Kharkov, Ukrajina, za kúpnu cenu 9 244,03 €, pričom za dôvod hodný 

osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí prístup a dvor pri chate 

v spoluvlastníctve žiadateľky, spolu s chatou bol dlhoročne užívaný a udržiavaný,  

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9621/2 

(ost. pl.) s výmerou 744 m
2
 podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku 

obcí v platnom znení,  

b) následne návrh predaja novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9621/2 (ost. pl.) 

s výmerou 744 m
2 

predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 

9. Radoslav Sabovčík, Rybničná 38, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta  

Podľa výpisu z LV 5086, k. ú. Spišská Nová Ves, je žiadateľ vlastníkom nehnuteľností 

v k. ú. Spišská Nová Ves, časť Novoveská Huta.  

Nehnuteľnosti v spoluvlastníctve 
žiadateľky 

Predmetný žiadaný 
pozemok 
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Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 81/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 29. 9. 2020 

pod č. 610/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8861/11 (zast. pl.) s výmerou 132 

m
2
, z pozemku par. č. KN-C 8861/1 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves. 

 

Nakoľko v danom prípade ide o pozemok funkčne spojený s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľa, bol dlhodobo užívaný v súvislosti s ich užívaním, odporúčame pri 

posudzovaní tejto žiadosti na to prihliadať. Na základe uvedeného sa predaj predmetného 

pozemku môže uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. e (prevod majetku z dôvodu 

osobitného zreteľa) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.  

 

Hodnota žiadaného pozemku podľa znaleckého posudku č. 58/2020 vyhotoveného 18. 

11. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 2 146,32 € (v návrhu uznesenia sú 

k nej pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností, a to 66,00 € - 

správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - vyhotovenie znaleckého 

posudku). 
 

 
 

 

Rybničná ul. 

Žiadaný pozemok 

Nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľa 

Záhradná ul. 

Žiadaný pozemok 
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 

plánovania nemá námietky k odpredaju žiadaného pozemku. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Radoslava Sabovčíka, Rybničná 38, Spišská Nová Ves – Novoveská 

Huta, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 8861/1 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k. ú. 

Spišská Nová Ves,   

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 zámer predaja geometrickým plánom č. 

81/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 29. 

9. 2020 pod č. 610/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8861/11 (zast. pl.) 

s výmerou 132 m
2
, z pozemku par. č. KN-C 8861/1 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, v 

prospech Radoslava Sabovčíka, Rybničná 38, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, za 

kúpnu cenu 2 244,20 €, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie 

citovaného pozemku ako pozemku nachádzajúceho sa v dvore žiadateľa, pričom predmetná 

nehnuteľnosť je bezprostredne spojená s užívaním rodinného domu žiadateľa, 

3. ukladá:  

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b) následne návrh predaja pozemku predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 

10. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice  

Košický samosprávny kraj v rámci stavby: „Výstavba športovej haly pre SOŠ 

ekonomickú – Stojan 1, SNV“ plánuje realizovať za mestskou športovou halou výstavbu 

nového športového zariadenia. 

Vzhľadom na to, že predmetné športové zariadenie sa má nachádzať na pozemku mesta 

Spišská Nová Ves a k vydaniu stavebného povolenia pre realizáciu stavby (v zmysle 

Stavebného zákona v platnom znení) investor musí mať k pozemku uzavretý zmluvný vzťah, 

investor (KSK), oslovil mesto so žiadosťou o usporiadanie majetkovoprávneho vzťahu k 

časti pozemku par. č. KN-C 4731 (zast. pl.). 

Navrhujeme žiadateľom uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej 

sa po zrealizovaní stavby uzatvorí kúpna zmluva na odpredaj časti pozemku par. č. KN-C 

4731 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom 

porealizačným zameraním (predpokladaný rozsah je 1778 m
2
), s cenou určenou vo výške 

hodnoty stanovenej znaleckým posudkom (náklady spojené s uzatvorením zmluvného 

vzťahu budú nákladmi kupujúceho). 

 

Vzhľadom na to, že ide o stavbu vo verejnom záujme, pri prevode vlastníctva 

predmetného pozemku je potrebné na to brať osobitný zreteľ, a teda prevod vlastníctva 

riešiť podľa § 9a ods. 8 písm. e („prevod majetku obce konkrétnemu žiadateľovi z dôvodu 

osobitného zreteľa“) zákona o majetku obcí v platnom znení. 
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Pozemok 

par. č. KN-C 4731 

Za Hornádom 

Lipová ul. 

Športová hala 

Predmetná časť pozemku 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti spoločnosti Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 

mieru 1, Košice, o budúce odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 4731 (zast. pl.) zapísanom 

v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. vyhlasuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer budúceho predaja časti pozemku par. 

č. KN-C 4731 (zast. pl.) zapísaného v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 

vymedzenom porealizačným zameraním stavby „Výstavba športovej haly pre SOŠ 

ekonomickú – Stojan 1, SNV“, do výlučného vlastníctva Košického samosprávneho kraja, 

Námestie Maratónu mieru 1, Košice, za cenu všeobecnej  hodnoty pozemku stanovenej 

znaleckým posudkom, 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 v danom 

prípade sa jedná o vybudovanie stavby vo verejnom záujme, 

3. ukladá 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru budúceho predaja pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  

b) následne návrh budúceho predaja pozemku predložiť na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 

11. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, Spišská Nová Ves 
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Pozemok par. č. KN-C 7213 (zast. pl.) s výmerou 44 m
2
, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská 

Nová Ves: 
 

 
 

Geometrickým plánom č. 36444499-93/2020, úradne overeným Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 1. 6. 2020 pod č. 295/2020, novovytvorené 

pozemky par. č. KN-C 9606/1 (zast. pl.) s výmerou 34 m
2
, KN-C 9606/2 (zast. pl.) 

s výmerou 35 m
2
, z pozemku par. č. KN-E 55067 (TTP), k. ú. Spišská Nová Ves: 

 

 
 

Predmetné pozemky je možno žiadateľovi predať s prihliadnutím na skutočnosť, že ide 

o pozemky žiadateľom dlhodobo užívané v súvislosti s vyššie citovanými kaplnkami – teda 

SOŠ ekonomická, SNV 

OC Družba 

Žiadaný 

pozemok 

Záhradkárska osada 

Strelnica 

„MO Schulerloch“  
Strelnica 

„MA Schulerloch“  

Žiadané 

pozemky 



MsZ, 10. 12. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 21 

25 

 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku 

obcí v platnom znení. 

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľností pôjdu na ťarchu žiadateľa. 

 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, 

Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov pod kaplnkami nachádzajúcimi sa v k. ú. Spišská 

Nová Ves, 

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 zámer predaja: 

 pozemku par. č. KN-C 7213 (zast. pl.) s výmerou 44 m
2
, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská 

Nová Ves, 

 geometrickým plánom č. 36444499-93/2020, úradne overeným Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 1. 6. 2020 pod č. 295/2020, novovytvorených 

pozemkov par. č. KN-C 9606/1 (zast. pl.) s výmerou 34 m
2
, KN-C 9606/2 (zast. pl.) 

s výmerou 35 m
2
, z pozemku par. č. KN-E 55067 (TTP), k. ú. Spišská Nová Ves,  

do výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišská Nová Ves, Letná 60, 

052 01 Spišská Nová Ves, spolu za kúpnu cenu 113,00 €, pričom za dôvod hodný osobitného 

zreteľa považuje skutočnosť, že na žiadaných pozemkoch sú umiestnenie stavby 

(kaplnky), ktoré žiadateľ dlhodobo využíva, a udržiava ich,  

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Spišskej Novej 

Vsi. 

    Z: ved. odd. správy majetku 
* * * 

 

12. SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15, 052 01 

Spišská Nová Ves, IČO 31652387 

Mesto Spišská Nová Ves vlastní 41 % obchodného podielu spoločnosti SPIŠ-VIEW-

TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o. (ďalej len SVT, s. r. o.). 

Na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 1661/23 z 24.02.2017 bola v meste Spišská 

Nová Ves vykonaná v čase od 04. 04. 2017 do 09. 06. 2017 kontrola nakladania subjektov 

územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. Kontrolovaným 

obdobím bolo obdobie rokov 2013–2015 a za účelom objektívneho zhodnotenia 

preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia. Na základe záverov vykonaného auditu 

bolo mestu SNV odporúčané zvážiť majetkovú účasť v spoločnosti SVT, s. r. o.  

Na základe uvedeného Mesto Spišská Nová Ves informovalo Ing. arch. Máriu Kleinovú, 

Gemerská 847/4, 052 01 Spišská Nová Ves ako väčšinového spoločníka SVT, s. r. o., 

o zámere predaja svojho obchodného podielu.  

Ing. arch. Mária Kleinová, Gemerská 847/4, 052 01 Spišská Nová Ves, ako väčšinový 

vlastník spoločnosti SVT, s. r. o., prejavila vôľu odkúpiť 41 % obchodný podiel mesta.    

Hodnota obchodného podielu spoločnosti stanovená znaleckým posudkom. vyhotoveným 

dňa 11. 10. 2020 Ing. Františkom Rovným Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, je 30 205,00 

€. Podľa prílohy č. 8 tohto posudku trhová cena nehnuteľností (pozemkov a stavieb) bola 

stanovená kanceláriou CENTURY 21 Tatry, IČO 51863952, zo dňa 28. 08. 2020, na 

80 000,00 €. 

T: 31. 3. 2021
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Pre porovnanie všeobecná hodnota nehnuteľností – stavba súp. č. 539, sklad na parc. č. 

2220/2, prípojka kanalizácie, dlažba vo dvore, pozemky parc. č. KN-C 2220/1 (zast. pl.) 

s výmerou 546 m2 a KN-C 2220/2 (zast. pl.) s výmerou 121 m2 – stanovená znaleckým 

posudkom č. 48/2020 vyhotoveným dňa 26. 10 2020 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 

052 01 Spišská Nová Ves, je 184 618,47 €.  

Platnosť znaleckých posudkov je časovo obmedzená na dobu 6 mesiacov. 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby MsZ v SNV schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj obchodného podielu 

Mesta SNV v obchodnej spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, 

s. r. o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31652387,  za kúpnu cenu 30 205,00 € 

Ing. arch. Márii Kleinovej, Gemerská 847/4, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Osobitným zreteľom v prípade návrhu predaja podielu Mesta SNV v spoločnosti 

SVT, s. r. o., je na základe záverov vykonaného auditu odporúčanie zvážiť majetkovú 

účasť mesta v spoločnosti SVT, s. r. o. a tiež dohodnuté predkupné právo ďalších resp. 

ďalšieho spoločníka, ktoré druhý spoločník Ing. arch. Mária Kleinová prijala.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o predaji obchodného podielu Mesta Spišská Nová Ves v spoločnosti SPIŠ-

VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o.,  

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 ZÁMER PREDAJA 41 % obchodného 

podielu Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, IČO 

329614, v spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., 

Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, IČO 31652387, Ing. arch. Márii Kleinovej, 

Gemerská 847/4, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 30 205,00 €, pričom za dôvod 

hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že na základe záverov vykonaného auditu 

bolo mestu odporúčané zvážiť majetkovú účasť mesta v spoločnosti SPIŠ-VIEW-

TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., a tiež spoločenskou zmluvou dohodnuté 

predkupné právo ďalších resp. ďalšieho spoločníka, ktoré druhý spoločník Ing. arch. Mária 

Kleinová prijala.,  

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja obchodného podielu Mesta Spišská Nová Ves v 

spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., 

b) následne predaj  obchodného podielu predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 

* * *  

13. Banícky spolok Spiš,  občianske združenie,  IČO 42101034, Nábrežie Hornádu 

3456/14, 05201 Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy súp. č. 3456,  postavenej na pozemku 

par. č. KN-C 2455/10, zapísanej v LV č. 1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie 

Nábrežie Hornádu č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves.  

Banícky spolok Spiš,  občianske združenie,  IČO 42101034, Nábrežie Hornádu 3456/14, 

05201 Spišská Nová Ves požiadalo o výpožičku expozičných a kancelárskych priestorov, 

ktoré by primárne slúžili ako kancelária pre Banícky spolok Spiš, o. z.,  na organizačnú 

činnosť výboru, stretnutia členov, prijímanie pracovných návštev a pod.. Banícky spolok 

Spiš,  o. z.,  v rámci spolupráce so Slovenským technickým múzeom Košice, doterajším 
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nájomcom žiadaných priestorov, budoval a rozširoval Banícku expozíciu Spiša za účelom 

zachovania bohatej histórie baníctva v našom regióne. Expozícia bola a bude priebežne 

doplňovaná odbornými prednáškami pre verejnosť a školy, publikačnou činnosťou zameranou 

na inventarizáciu technických pamiatok baníckej a hutníckej činnosti v oblasti celého 

Dolného Spiša. Žiadateľ je nezisková organizácia a príjmy z členských príspevkov by 

nepostačovali na pokrytie nákladov na nájom, prevádzku prenajímaných priestorov a samotnú 

činnosť Baníckeho spolku Spiš, o. z.. Rozsah požadovanej výpožičky je spolu 370,26 m
2
. 

Vzhľadom na to, že žiadateľom o výpožičku je nezisková organizácia, ktorej činnosť 

má verejnoprospešný charakter so zámerom uchovania baníckeho dedičstva regiónu 

Spiš, možno na túto skutočnosť brať osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

o majetku obcí v platnom znení. 
 

 
 

 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Baníckeho spolku Spiš,  občianske združenie,  IČO 42101034, 

Nábrežie Hornádu 3456/14, 05201 Spišská Nová Ves, o výpožičku nebytových priestorov 

mesta na prízemí a suteréne prevádzkovej budovy Multifunkčného energetického a baníckeho 
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centra na Nábreží Hornádu č. 14, súp. č. 3456,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 2455/10, 

zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

zámer výpožičky nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. 

zákona o majetku obcí v platnom znení – nebytové priestory o ploche 370,26 m
2
 na prízemí 

a suteréne prevádzkovej budovy Multifunkčného energetického a baníckeho centra na 

Nábreží Hornádu č. 14, súp. č. 3456, postavenej na pozemku par. č. KN-C 2455/10, 

zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Baníckeho spolku Spiš,  občianske 

združenie, Nábrežie Hornádu 3456/14, Spišská Nová Ves, pričom za dôvod hodný 

osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o neziskovú organizáciu, ktorej činnosť má 

verejnoprospešný charakter so zámerom uchovania baníckeho dedičstva regiónu Spiš,  

3. ukladá: 

 a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov podľa tohto uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

 b) následne návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. vnútornej správy 

* * * 

14. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi, IČO 

008970193502, Levočská 1879/3, 05201 Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy súp. č. 3156,  postavenej na pozemku 

par. č. KN-C 128, zapísanej v LV č. 1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie 

Levočská č. 1, Spišská Nová Ves.  

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi (MO JDS 

SNV), IČO 008970193502, Levočská 1879/3, 05201 Spišská Nová Ves požiadala 

o výpožičku kancelárskych priestorov, ktoré by primárne slúžili ako kancelária pre MO 

JDS SNV, na organizačnú činnosť výboru, stretnutia členov, prijímanie pracovných návštev 

a pod.. MO JDS SNV pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, 

vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov, pomáha vytvárať možnosti 

sebarealizácie dôchodcov a podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej 

a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov. Žiadateľ je nezisková 

organizácia a príjmy z členských príspevkov by nepostačovali na pokrytie nákladov na nájom, 

prevádzku prenajímaných priestorov a samotnú činnosť MO JDS SNV. Rozsah požadovanej 

výpožičky je spolu 50,74 m
2
. 

Vzhľadom na to, že žiadateľom o výpožičku je nezisková organizácia, ktorá 

poskytuje služby výlučne verejnoprospešného a sociálneho charakteru pre občanov 

mesta SNV, odporúčame na tieto skutočnosti brať osobitný zreteľ a výpožičku 

realizovať podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej 

Novej Vsi, Levočská 1879/3, Spišská Nová Ves, o výpožičku nebytových priestorov mesta 

na poschodí prevádzkovej budovy na Levočskej ulici č. 1, súp. č. 3156,  postavenej na 

pozemku par. č. KN-C 128, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

zámer výpožičky nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. 

zákona o majetku obcí v platnom znení – nebytové priestory o ploche 50,74 m
2
 na poschodí 

prevádzkovej budovy na Levočskej ulici č. 1, súp. č. 3156,  postavenej na pozemku par. č. 

KN-C 128, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Mestskej organizácie 

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi, Levočská 1879/3, Spišská Nová 

Ves, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že žiadateľom 

o výpožičku je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby výlučne 

verejnoprospešného a sociálneho charakteru starším občanom mesta SNV, 

3. ukladá: 

 a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov podľa tohto uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

 b)  následne návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. vnútornej správy 
 

* * * 

15. Robinson – občianske združenie, IČO 50059696, Kostolná 23/6, 05201 Spišské 

Tomášovce 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy „Detská poliklinika“,  súp. č. 2258,  

postavenej na pozemku par. č. KN-C 1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

orientačné označenie Námestie SNP č. 2,  Spišská Nová Ves. 
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Občianske združenie Robinson, Kostolná 23/6, 05201 Spišské Tomášovce, má na 

základe zmluvy o výpožičke č. 376/SF/2019 v suteréne „Detskej polikliniky“ na Námestí SNP 

č. 2 zriadené centrum na podporu a stretávanie rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi, 

ktoré slúži zároveň na poskytovanie rehabilitácií, špeciálnych terapií a psychosociálnej 

pomoci zdravotne znevýhodneným deťom ako aj ich rodičom. Činnosť v uvedenom rozsahu 

poskytuje združenie ako jediný poskytovateľ v okrese Spišská Nová Ves. Rozsah doterajšej 

výpožičky je spolu 89,56 m
2
. Žiadateľ žiada o rozšírenie rozsahu výpožičky nebytových 

priestorov o dve miestnosti o ploche 37,40 m
2
 s príslušenstvom. Vďaka pridruženej ploche 

žiadateľ vyrieši bezbariérový vstup do priestorov, rozšírenie a skvalitnenie poskytovanej 

pomoci zdravotne znevýhodneným deťom a rodičom.  

Vzhľadom na to, že žiadateľ o zväčšenie rozsahu výpožičky poskytuje služby výlučne 

verejnoprospešného a sociálneho charakteru zdravotne znevýhodneným deťom a ich 

rodinám mesta SNV, možno na túto skutočnosť brať osobitný zreteľ a žiadosť 

o zväčšenie rozsahu výpožičky posudzovať podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku 

obcí v platnom znení. 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti  Občianskeho združenia Robinson, Kostolná č. 23/6, 05201 Spišské 

Tomášovce, o rozšírenie rozsahu výpožičky nebytových priestorov mesta v suteréne 

„Detskej polikliniky“ na Námestí SNP č. 2, súp. č. 2258,  postavenej na pozemku par. č. KN-

C 1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

zámer rozšírenia rozsahu výpožičky nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c  

zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení – nebytové priestory o ploche 

37,40 m
2
 s príslušenstvom v suteréne „Detskej polikliniky“ na Námestí SNP č. 2, súp. č. 

2258,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 1913/1, zapísanej v LV 1,  k. ú. Spišská Nová 

Ves, v prospech Občianskeho združenia Robinson, Kostolná č. 23/6, 05201 Spišské 

Tomášovce, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že žiadateľ 

poskytuje služby výlučne verejnoprospešného a sociálneho charakteru zdravotne 

znevýhodneným deťom a ich rodinám mesta SNV. 

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru rozšírenia rozsahu výpožičky nebytových priestorov podľa 

tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b)  následne návrh dodatku zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. vnútornej správy 
 

* * * 

16. MEPOS SNV s.r.o., IČO 52473732, Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy súp. č. 1358,  postavenej na pozemku 

par. č. KN-C 1924, zapísanej v LV č. 1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie 

Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves. 

MEPOS SNV s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, je registrovaný 

sociálny podnik, ktorý je v 100% vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Spoločnosť 

zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby, ktoré boli dlhodobo nezamestnané a 

z vylúčených komunít, a taktiež zdravotne postihnuté osoby za účelom ich integrácie. 

Požadované 4 nebytové priestory na 3. poschodí bloku B budú využívané ako kancelárie pre 

zamestnancov spoločnosti. Vzhľadom na to, že spoločnosť vykonáva služby 

verejnoprospešného sociálneho charakteru, žiadateľ požiadal Mesto Spišská Nová Ves o 

výpožičku týchto priestorov. 
 

 

MEPOS - výpožička 
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Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o výpožičku nehnuteľností pre účely 

poskytovania verejnoprospešných služieb pre občanov mesta, vykonávaných 

prostredníctvom znevýhodnených, zraniteľných a aj zdravotne postihnutých osôb, 

možno na túto skutočnosť brať osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

o majetku obcí v platnom znení. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti  MEPOS SNV s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová 

Ves, o výpožičku nebytových priestorov mesta na 3. poschodí bloku B administratívnej 

budovy  Štefánikovo námestie č. 1, súp. č. 1358,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 1924, 

zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

zámer výpožičky nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. 

zákona o majetku obcí v platnom znení 4 kancelárie s príslušenstvom  na 3. poschodí bloku B 

administratívnej budovy  Štefánikovo námestie č. 1, súp. č. 1358,  postavenej na pozemku 

par. č. KN-C 1924, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech MEPOS SNV 

s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves, pričom za dôvod hodný osobitného 

zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie služieb verejnoprospešného 

charakteru prostredníctvom zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré boli 

dlhodobo nezamestnané a z vylúčených komunít, a taktiež zdravotne postihnutých osôb za 

účelom ich integrácie. 

3. ukladá: 

 a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov podľa tohto      uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

 b)  následne návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. vnútornej správy 
 

* * * 
 

17. Ing. Peter Žifčák, Letná 863/58A, 052 01 Spišská Nová Ves 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom budovy súp. č. 3456,  postavenej na pozemku 

par. č. KN-C 2455/10, zapísanej v LV č. 1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie 

Nábrežie Hornádu č. 14, 052 01 Spišská Nová Ves.  
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Ing. Peter Žifčák, Letná 863/58A, 052 01 Spišská Nová Ves  požiadal o výpožičku 

kancelárskych priestorov, ktoré by primárne slúžili ako kancelária pre činnosť 

regionálneho rozvojového manažéra SZĽH so zameraním na verejnoprospešnú činnosť 

v oblasti športu. Úlohou regionálneho rozvojového manažéra je zosúladenie rozvojových 

aktivít v prospech hokeja a otváranie nových možností spolupráce verejného, súkromného a 

tretieho sektora na regionálnej úrovni, pomáhať vyvíjať podporné aktivity smerom k pomoci 

klubom s tréningovým procesom, jeho kvalitou ale aj ďalšími úkonmi, ktoré môžu mať 

pozitívny vplyv na výkonnostný rast mladých hokejistov. Rozsah požadovanej výpožičky je 

spolu 34,89 m
2
. 

Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o výpožičku nehnuteľností pre účely 

poskytovania výsostne verejnoprospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja 

športu, možno na túto skutočnosť brať osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

o majetku obcí v platnom znení. 
 

 
 

 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Petra Žifčáka, Letná 863/58A, Spišská Nová Ves, o výpožičku 

nebytových priestorov mesta – kancelárie č. 314 na poschodí prevádzkovej budovy 
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Multifunkčného energetického a baníckeho centra na Nábreží Hornádu č. 14, súp. č. 3456,  

postavenej na pozemku par. č. KN-C 2455/10, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje: 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení 

zámer výpožičky nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. 

zákona o majetku obcí v platnom znení – kancelárie č. 314 s príslušenstvom o ploche 34,89 

m
2
 na poschodí prevádzkovej budovy Multifunkčného energetického a baníckeho centra na 

Nábreží Hornádu č. 14, súp. č. 3456,  postavenej na pozemku par. č. KN-C 2455/10, zapísanej 

v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Ing. Petra Žifčáka, Letná 863/58A, Spišská 

Nová Ves, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide 

o poskytovanie neziskových služieb výsostne verejnoprospešného charakteru v oblasti 

regionálneho rozvoja športu. 

3. ukladá: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov podľa tohto      uznesenia 

v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

b) následne návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov predložiť na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.   

T: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. vnútornej správy 
 

* * * 
 

Rozhodnutie o predaji pozemkov formou priameho predaja, v súlade s § 9 ods. 8 písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov): 
 

18. Ľuboš Hajduk a manž. Viktória Hajduková, Bukovecká 1366/2, 040 12 Košice 

Žiadatelia sú podľa LV 661 bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností - pozemku 

parc. č. KN-C 1891/1 (zast. pl.) s výmerou 181 m
2
 a domu so súp. č. 102 postavenom na 

tomto pozemku, kat. územie Hnilčík. 

Nakoľko uvedený dom stojí ja na pozemku vo vlastníctve mesta SNV, a to na parc. č. 

KN-C 1891/2 (zast. pl.) s výmerou 114 m
2
, zapísanej v LV 1034, kat. územie Hnilčík, a 

žiadatelia chcú mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanému pozemku, 

požiadali o jeho odkúpenie. Vzhľadom na to, že pozemok je zastavaný, pre mesto je 

nevyužiteľný. 
 

 

Kostol 

Pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov 

Stavba žiadateľov 

Žiadaný pozemok 

Hnilčík 
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Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 54/2020, 

vypracovaným 12. 11. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 

398,00 €.  

Odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako hodnota vypočítaná 

znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 

vlastníctva pozemku (31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € - 

správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

Keďže žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľov, na predaj 

pozemku sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 9a ods. 

8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech vlastníka stavby na ňom 

postavenej.  

 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ľuboša Hajduka s manž., Bukovecká 1366/2, 040 12 Košice, o 

odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 1891/2 (zast. pl.) s výmerou 114 m
2
, kat. územie 

Hnilčík,  

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 pozemku parc. č. KN-C 1891/2 (zast. 

pl.) s výmerou 114 m
2
, zapísaného v LV 1034, kat. územie Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ľuboša Hajduka a manž. Viktórie Hajdukovej, Bukovecká 

1366/2, 040 12 Košice, za celkovú kúpnu cenu 495,88 €,  

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 6. 2021                                       Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

19. Mgr. Peter Hamrák, E. M. Šoltésovej 2763/5, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je vlastníkom garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2060 (zast. pl.) 

s výmerou 19 m
2
, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadateľ 

chce mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanej garáži, požiadal o jeho 

odkúpenie.  

Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 56/2020, 

vypracovaným 16. 11. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 998,00 €.  

Odporúčame, aby celková kúpna cena pozemku bola určená ako hodnota vypočítaná 

znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 

vlastníctva pozemku (31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, 66,00 € - 

správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností), čo je zohľadnené v návrhu uznesenia. 

Keďže žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, na 

predaj pozemku sa vzťahuje výnimka podľa zákona o majetku obcí v platnom znení (§ 

9a ods. 8 písm. b), t. j. prevod vlastníctva pozemku priamo v prospech vlastníka stavby 

na ňom postavenej.  
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mgr. Petra Hamráka, E. M. Šoltésovej 2763/5, Spišská Nová Ves, o 

odkúpenie pozemku mesta par. č. KN-C 2060 (zast. pl.) s výmerou 19 m
2
, kat. územie Spišská 

Nová Ves,  

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 pozemku par. č. KN-C 2060 (zast. pl.) 

s výmerou 19 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva  Mgr. Petra Hamráka, E. 

M. Šoltésovej 2763/5, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1095,88 €,  

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 6. 2021                                       Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

Rozhodnutie o predaji pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9 ods. 

1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov): 
 

20.  MUDr. Alexandra Kukurová, Bc. Juraj Kukura, Kolárska 5/28, Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú podľa zápisu v LV 12022 spoluvlastníci pozemkov a  stavby v k. ú Spišská 

Nová Ves, pričom doručili mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. 

KN-C 3057/67 (zast. pl.) s výmerou 190 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý majú záujem 

užívať spoločne s ich nehnuteľnosťami.  

Žiadatelia k  žiadanému pozemku nemajú žiadne práva prednostného prevodu. 

V prípade záujmu mesto môže predmetný pozemok predať podľa § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona o majetku obcí v platnom znení, t. j. prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. 

Žiadaný pozemok 

Gorazdova ul. 

„Kotolňa“ 
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Hodnota predmetného pozemku určená na základe znaleckého posudku č. 21/2020 

vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 6 870,40 €. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k 

predaju žiadaného predmetného pozemku.  
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti MUDr. Alexandri Kukurovej, Bc. Juraja Kukuru, Kolárska 5/28, 

Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves 

priľahlého k nehnuteľnostiam žiadateľov,  

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Kasárenská ulica 

Hornád 

Žiadaný pozemok 

Letné kúpalisko 

Žiadaný pozemok 
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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 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 3057/67 (zast. 

pl.) s výmerou 190 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe 

schválených súťažných podmienok, s celkovou cenou aspoň 7 000,00 €, 

3. ukladá: 

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  

zákonníka v platnom znení. 

T: 30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku  

* * * 

Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 

prejavený záujem o prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-C 3057/67 (zast. pl.) s výmerou 

190 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje:  

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej 

tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-C 3057/67 (zast. pl.) 

s výmerou 190 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

 predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 

 minimálna akceptovaná kúpna cena pozemku je 7 000,00 €, 

 účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie 

pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 7 000,00 €, alebo ju presiahne,  

 kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky eur, 

 účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 

vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 700,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza OVS 

tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,  

 kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 

 víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS, 

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného 

pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou 

kúpnou cenou, dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych 

súťažných podmienok, 

 nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu 

k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po dátume 

splatnosti, 

 návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne 

v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených 

v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne Mestského úradu 

Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom obidva 

exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,  

 doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 

zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

 lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 
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 ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si 

vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 

zloženej účastníckej zábezpeky, 

 účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny, opravy 

alebo doplnky sú vylúčené, 

 otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 

návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 

uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno, adresu, tel. číslo účastníka OVS), 

 výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní 

od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 

 mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS zrušiť, 

zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na predkladanie 

súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS, 

 súťažiaci sa OVS zúčastňujú výlučne na vlastné náklady, 

3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2020 z 10. 12. 2020) zrealizovať 

obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

21. Bc. Alexandra Kollárová, Delava 2001/1, 053 75 Hnilec 

Žiadateľka doručila mestu SNV žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. IX-

01/2020 (číslo úradného overenia 582/2020, vyhotovený AGROGEOREAL, IČO 35320656) 

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 850/3 (TTP) s výmerou 1060 m
2
 (ďalej len 

„predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-E 3-8677, zapísanej v LV 141, kat. územie 

Hnilec, vo vlastníctve mesta SNV.  

Predmetný pozemok žiadateľka plánuje využiť na záhradkárske účely a výstavbu záhradnej 

chatky, pričom k predmetnému pozemku nemá žiadne právo prednostného prevodu 

vlastníctva. 

Ak MsZ prejaví vôľu predmetný pozemok predať, v súlade so znením zákona o majetku 

obcí v platnom znení, je tak možné vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže (§9a ods. 1 

písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení).  

 

 
 

Umiestnenie predmetného 

pozemku 

Hnilec 

Delava 
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Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže zvyčajne navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 

predávaného pozemku bola stanovená aspoň vo výške všeobecnej hodnoty určenej znaleckým 

posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva 

pozemku. Tento pozemok na nachádza v odľahlej časti obce Hnilec (Delava) a súčasne 

v extraviláne obce a odmena za ohodnotenie predmetného pozemku by bola niekoľkonásobne 

vyššia ako samotná všeobecná hodnota oceňovaného pozemku, čo usudzujeme na základe 

staršieho znaleckého posudku č. 19/2017 vyhotoveného dňa 05. 07. 2017 Ing. Pavlom 

Ganzarčíkom, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá. Podľa neho je všeobecná hodnota 

predmetného pozemku 24,27 € (0,0229 €/m
2
). Vzhľadom na to, že sa predmetný pozemok 

nachádza hneď za hranicou intravilánu navrhujeme kúpnu cenu 3,50 €/m
2
, čo je obvyklá 

kúpna cena pozemkov intravilánu v tejto oblasti. Správny poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností (66,00 €) sa premietne do ceny pozemku ako súvisiaci náklad.  

Mestský pozemok 

Predmetný žiadaný 
pozemok 

Delava 

Predmetný žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Bc. Alexandry Kollárovej, Delava 2001/1, 053 75 Hnilec o odkúpenie 

časti pozemku parc. č. KN-E 3-8677, kat. územie Hnilec,     

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 geometrickým plánom č. IX-01/2020 

(číslo úradného overenia 582/2020, vyhotovený AGROGEOREAL, IČO 35320656) 

novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 850/3 (TTP) s výmerou 1060 m
2
, z parcely parc. č. 

KN-E 3-8677, zapísanej v LV 141, kat. územie Hnilec, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a 

ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou  na  

základe  schválených  súťažných  podmienok, s celkovou cenou aspoň 3 800,00 €, 

3. ukladá: 

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného  

zákonníka v platnom znení. 

T: 30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku  

* * * 

Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 

žiadosť o prevod vlastníctva geometrickým plánom č. IX-01/2020 (číslo úradného overenia 

582/2020, vyhotovený AGROGEOREAL, IČO 35320656) novovytvoreného pozemku parc. 

č. KN-C 850/3 (TTP) s výmerou 1060 m
2
, z parcely parc. č. KN-E 3-8677, zapísanej v LV 

141, kat. územie Hnilec,    

2. schvaľuje  

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej 

tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. IX-01/2020 (číslo úradného 

overenia 582/2020, vyhotovený AGROGEOREAL, IČO 35320656) novovytvoreného 

pozemku parc. č. KN-C 850/3 (TTP) s výmerou 1060 m
2
 (ďalej len „predmetný pozemok“), 

z parcely parc. č. KN-E 3-8677, zapísanej v LV 141, kat. územie Hnilec: 

 predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku,   

 minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 3 800,00 €, 

 účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie 

predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 3 800,00 €, 

alebo ju presiahne,  

 kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky eur, 

 účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet 

vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 400,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza OVS 

tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, 

 kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 

 víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS, 

ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného 

pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou 

kúpnou cenou dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych 

súťažných podmienok, 
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 súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ 

má/mal k poslednému dňu lehoty na podávanie súťažných návrhov k vyhlasovateľovi 

súťaže záväzky po dátume splatnosti, 

 návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne 

v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených 

v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne Mestského úradu 

Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom obidva 

exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané, 

 účastník OVS, v prípade ak ide o fyzickú osobu, k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj 

súhlas so spracovaním osobných údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 účastník OVS v návrhu kúpnej zmluvy uvedie komplexne spracovanú problematiku 

zriadenia predkupného práva podľa § 602 - 606 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka spočívajúceho v práve predávajúceho kúpiť predávaný pozemok, ak tento 

pozemok, alebo jeho časť, bude chcieť v lehote 10 rokov od dátumu nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nemu kupujúci predať, prípadne iným spôsobom scudziť, a to aj 

po častiach, za rovnakú cenu ako tento pozemok kupujúci kúpil od predávajúceho 

(v prípade, ak kupujúci bude mať zámer scudziť len časť predmetu predkupného práva 

predávajúci ma právo kúpiť túto časť predmetu predkupného práva za alikvotnú cenu 

pripadajúcu na túto časť predmetu predkupného práva), 

 účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú 

prekládku inž. sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetného 

pozemku, o ktorých predávajúci t. č. nemá vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné 

náklady,  

 doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 

zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

 lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, 

 ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzatvorenej kúpnej zmluvy, vyhlasovateľ 

súťaže si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo 

výške zloženej účastníckej zábezpeky, 

 účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny, opravy 

alebo doplnky sú vylúčené, 

 otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných 

návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku 

uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno, tel. číslo účastníka OVS), 

 výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní 

od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, 

 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné návrhy, OVS zrušiť, 

zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na podávanie 

súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia, 

 navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži 

a zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,  

 v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo 

viac podmienok určených OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže 

vylúčený, 

3. ukladá 

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. ..../2020 z 10. 12. 2020) zrealizovať 

obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.  

T: 30. 6. 2021     Z: ved. odd. správy majetku 
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Rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena/ zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena (nadpolovičná väčšina prítomných poslancov): 

 

22. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Javorová 2018/12, 13, 14, 15, 

Spišská Nová Ves 

Žiadatelia plánujú realizáciu stavby “Dodatočná montáž 28 ks lodžií, BD Javorová 

2018/12, 13, 14, 15, Spišská Nová Ves“, pričom realizácia tohto investičného zámeru je 

podmienená vydaním stavebného povolenia.  
Vzhľadom na to, že hore uvedení vlastníci/spoluvlastníci bytov nie sú vlastníkmi pozemku, 

ktorého spomenutý investičný zámer sa bude/má týkať, požiadali Mesto Spišská Nová Ves 

o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemku par. č. KN-C 4722/1 (ost. pl.), zapísaného 

v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Na základe uvedeného odporúčame – ako v prípade iných podobných zámerov - so 

žiadateľmi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na 

priznanie práva umiestnenia vyššie citovanej stavby v rozsahu zakreslenom v  PD citovanej 

stavby (predpokladaný/plánovaný rozsah vecného bremena je spolu 22 m
2
). 

 

 
 

Vlastník pozemku (mesto, ako budúci „povinný z vecného bremena“) má nárok na 

jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemku, v ktorom bude 

zrealizovaná stavba žiadateľov (ako „oprávneného 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 vlastníkov bytov bytového domu Javorová 12, 13, 14, 15, Spišská 

nová Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Dodatočná montáž 28 

ks lodžií, BD Javorová 2018/12, 13, 14, 15, Spišská Nová Ves“, 

Pozemok par. č. KN-C 4722/1 

Brezová hala 

Sídl. Tarča 

Rozsah vecného 

bremena Javorová ul. 

Bytový dom  

Javorová 2018/12, 13, 14, 15 
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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 

strpieť umiestnenie stavby “Dodatočná montáž 28 ks lodžií, BD Javorová 2018/12, 13, 

14, 15, Spišská Nová Ves“, na časti pozemku par. č.  KN-C 4722/1 (ost. pl.), zapísaného 

v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou 

predmetnej stavby, v prospech jednotlivých bytov bytového domu Javorová 12, 13, 14, 15, 

Spišská Nová Ves, s. č. 2018, vedených v LV 4705, k. ú. Spišská Nová Ves, za 

jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 

geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby, 

3. ukladá 

zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

23.  Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Spoločnosť požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na uloženie, 

prevádzku a údržbu podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov 

mesta. Ide o elektrickú prípojku zrealizovanú v rámci stavby „SNV – úprava NN – Ul. 

Chrapčiaková, Vajanského, Nad Medzou – úprava VN, NN a DP“. 
 

 
Situovanie a rozsah vecného bremena je daný geometrickým plánom č. 360/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 26. 8. 

2020 pod č. 531/2020. Vecné bremeno sa týka pozemkov - par. č. KN-C 2362 (zast. pl.), KN-

C 2295/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 50906 (zast. pl.), KN-E 50857 (zast. 

pl.), KN-E 50916/100 (orná pôda), KN-E 71701/1 (ost. pl.), KN-C 2387/4 (zast. pl.), KN-C 

2265 (zast. pl.), KN-C 2263 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. 

Dotknuté pozemky 

Mesta Spišská Nová Ves 

 

Vajanského ul. 

Duklianska ul. 

Chrapčiakova ul. 

Nad Medzou 

Trasa NN vedenia 
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Mesto Spišská Nová Ves so spol. Východoslovenská distribučná, a. s. uzavrelo 

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Spišská Nová Ves a 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., ktorého súčasťou je aj ustanovenie, že 

v rámci majetkovoprávneho vysporiadania budú vecné bremena v prípade stavieb vyvolaných 

zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Spišská Nová Ves zriaďované 

bezodplatne. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o zriadenie 

vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúcich sa v k. 

ú. Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie 

bezodplatného vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4342- časť “C - Ťarchy“ 

v zneniach:  

"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 

distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie stavby 

„SNV – úprava NN – Ul. Chrapčiaková, Vajanského, Nad Medzou – úprava VN, NN a DP“ 

na pozemkoch par. č. KN-C 2362 (zast. pl.), KN-C 2295/1 (zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom č. 360/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor, dňa 26. 8. 2020 pod č. 531/2020",  

"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 

distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie stavby 

„SNV – úprava NN – Ul. Chrapčiaková, Vajanského, Nad Medzou – úprava VN, NN a DP“ 

na pozemkoch par. č. KN-E 50906/100 (zast. pl.), KN-E 50857 (zast. pl.), KN-E 50916 (orná 

pôda), KN-E 71701/1 (ost. pl.), KN-C 2387/4 (zast. pl.), KN-C 2265 (zast. pl.), KN-C 2263 

(zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 360/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 26. 8. 2020 pod č. 531/2020“, 

3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 
 

 

Rozhodnutia o odkúpení pozemkov do vlastníctva mesta (nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov): 
 

24.  Štefan Szilvási, Čermáň Inovecká 545/64, Nitra 

Ing. Adrián Szilvási, Topoľová 1913/17, Spišská Nová Ves 

Marta Bigošová, Slovenská 396/45, Spišská Nová Ves 

MUDr. Ľudmila Staššová, Fatranská 3, Košice 

Ing. Eva Gautschi, Rue de I´Hopital 33, 1400 Yverdon-les-Bains 

Vzhľadom na neupravené vlastnícke pomery k pozemku pod časťou cesty mesta SNV, ako 

aj na uvažované budúce využitie lokality za novým cintorínom, boli oslovení 

spoluvlastníci pozemku par. č. KN-E 4334 (orná pôda) s výmerou 2432 m
2
, zapísaného v LV 

5481, k. ú. Spišská Nová Ves, s návrhom na jeho odkúpenie do vlastníctva mesta. 

Keďže pozemok je pre jeho spoluvlastníkov nevyužiteľný, sú ochotní ho predať, takže 

navrhujeme predmetný pozemok previesť do vlastníctva mesta tak, ako je to uvedené 

v návrhu uznesenia. 

Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom č. 1/2020, vyhotoveným Ing. Jánom 

Baculákom, Spišská Nová Ves, je 43 605,76 €. 
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Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta 

Spišská Nová Ves. 
 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 

potrebu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, na ktorom sa nachádzajú stavby vo 

vlastníctve mesta, 

2. schvaľuje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemku par. č. KN-E 4334 

(orná pôda) s výmerou 2432 m
2
, zapísaného v LV 5481, k. ú. Spišská Nová Ves, od 

spoluvlastníkov pozemku:  

 Ing. Evy Gautschi, Rue de I´Hopital 33, 1400 Yverdon-les-Bains – spoluvlastnícke 

podiely 3/48 a 1/48, za 3 633,81 €, 

 Štefana Szilvásiho, Čermáň Inovecká 545/64, Nitra – spoluvlastnícky podiel 1/48 za 

908,45 €, 

 Ing. Adriána Szilvásiho, Topoľová 1913/17, Spišská Nová Ves – spoluvlastnícky podiel 

3/48 za 2 725,36 €, 

 Marty Bigošovej, Slovenská 396/45, Spišská Nová Ves – spoluvlastnícky podiel 1/6 za 

7 267,63 €, 

 MUDr. Ľudmily Staššovej, Fatranská 3, Košice – spoluvlastnícky podiel 1/3 za 14 535,25 

€, 

3. ukladá 

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 

T:  30. 6. 2021     Z: ved. odd. správy majetku 

 

* * * 

 

Nový cintorín 

Cintorínska ulica 

Železničná trať 

SNV - KE 

Predmetný pozemok 
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 25.  Pavol Hovančík, J. Fándlyho 1679/9, Spišská Nová Ves 

Jozef Hovančík, J. Fándlyho 1679/9, Spišská Nová Ves 

Anna Bobková, Štúrovo nábrežie 2366/12, Spišská Nová Ves 

Imrich Hovančík, Levočská 139/23, Harichovce 

Ružena Dolanská, Osloboditeľov 326/12, Harichovce 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom verejných komunikácii nachádzajúcich sa na Ul. J. 

Fándlyho, z väčšej časti vybudovaných na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. 

Jedným z nich je aj pozemok par. č. KN-E 52525/26 (orná pôda) s výmerou 640 m
2
, 

zapísaný v LV 12481, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorého spoluvlastníkmi sú vyššie uvedené 

osoby. Títo na základe uvedeného oslovili mesto Spišská Nová Ves s ponukou prevod 

vlastníckeho vzťahu k uvedenému pozemku v prospech mesta. 
 

 
 

Kúpna cena pozemku bola určená na sumu 10 880,00 €. 

Náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pôjdu na ťarchu mesta 

Spišská Nová Ves. 

Na základe uvedeného navrhujeme predmetný pozemok previesť do vlastníctva mesta 

tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 

1. berie na vedomie 

informáciu o problematike neusporiadaných vzťahov k pozemku nachádzajúcom sa pod 

stavbou mesta Spišská Nová Ves, ktorá na základe platnej legislatívy SR prešla zo štátu do 

vlastníctva mesta, 

2. schvaľuje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemku par. č. KN-E 

52525/26 (orná pôda) s výmerou 640 m
2
, zapísaný v LV 12481, k. ú. Spišská Nová Ves, od 

spoluvlastníkov pozemku:  

Predmetný 

pozemok 

Ul. J. Fándlyho 

Ul. T. Vansovej 
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 Pavla Hovančíka, J. Fándlyho 1679/9, Spišská Nová Ves – spoluvlastnícky podiel 

1/5, za 2 176,00 €, 

 Jozefa Hovančíka, J. Fándlyho 1679/9, Spišská Nová Ves – spoluvlastnícky podiel 

1/5, za 2 176,00 €, 

 Anny Bobkovej, Štúrovo nábrežie 2366/12, Spišská Nová Ves – spoluvlastnícky 

podiel 1/5, za 2 176,00 €, 

 Imricha Hovančíka, Levočská 139/23, Harichovce – spoluvlastnícky podiel 1/5, za 

2 176,00 €, 

 Ruženy Dolanskej, Osloboditeľov 326/12, Harichovce – spoluvlastnícky podiel 1/5, 

za 2 176,00 €, 

3. ukladá  

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 6. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 3. 12. 2020 
 

          

 

Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Krotký 




