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          Spišská Nová Ves, 17. 9. 2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
24. 9. 2020 
 

 

PREDMET: VYSPORIADANIE VZŤAHOV K NEHNUTEĽNOSTIAM  
 

 

 

Predkladá: vedúci odd. správy majetku mesta 

 

 

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

 

 

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. DOTEHO, spol. s r. o., Fabiarska 44/16, Stará Ľubovňa 

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 309/2020 z 2. 7. 2020 bol podľa materiálu: 

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

edkladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf - str. 13 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 nájmu časti pozemkov par. č. 

KN-E 52807 (zast. pl), KN-E 52635 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová 

Ves, v rozsahu 60 m
2
, určených na výstavbu vjazdu na budúce parkovisko a chodníka 

v rámci stavby: „Rekonštrukcia dielní na polyfunkčnú budovu, SO: Parkovisko“ 

v prospech spol. DOTEHO, spol. s r. o., Fabiarska 44/16, Stará Ľubovňa, za celkovú cenu 

nájmu 210 €/rok, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom, ktorým sa bude zabezpečovať výstavba 

príslušenstva k polyfunkčnej budove na Gorkého 925,  Spišská Nová Ves, 

zabezpečujúceho skvalitnenie služieb vo verejnom záujme, s podmienkou bezodplatného 

prevodu vlastníctva časti stavby zrealizovanej na predmetných pozemkoch mesta 

v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia 

predmetnej stavby. 

 

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

o majetku obcí (v platnom znení) 9. 9. 2020 zverejnil zámer nájmu predmetného majetku 

mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke (a nachádza sa 

tam doposiaľ). V rámci rokovania MsZ bol vznesený návrh ďalšej podmienky nájmu, čo je 

zapracované v návrhu uznesenia. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona MsZ môže 

k danej veci prijať konečné rozhodnutie. 

 

 

 
 

Oblasť nájmu 

Kozí vrch 

Cesta 

SNV - 

Rožňava 

„Stará Rožňavská cesta“ 

SÍDLISKO TARČA 

Stredná odborná 

škola ekonomická 

 

Smer N. Huta 

HASIČI 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf
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Oblasť nájmu 

Za Hornádom 

(stará Rožňavská cesta) 

Holubnica 

M. Gorkého 

Žiadaný 

pozemok 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 

informáciu o  

- žiadosti spoločnosti DOTEHO, spol. s r. o., Fabiarska 44/16, Stará Ľubovňa, o nájom 

časti pozemkov mesta pre budúcu stavbu „Rekonštrukcia dielní na polyfunkčnú budovu, 

SO: Parkovisko“ 

- zverejnení zámeru nájmu pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 

309/2020 z 2. 7. 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 nájom častí pozemkov par. č. KN-E 52807 

(zast. pl), KN-E 52635 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, 

v rozsahu 60 m
2
, určených na výstavbu vjazdu na budúce parkovisko a verejného chodníka 

v rámci stavby: „Rekonštrukcia dielní na polyfunkčnú budovu, SO: Parkovisko“, podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech 

spol. DOTEHO, spol. s r. o., Fabiarska 44/16, Stará Ľubovňa, za celkovú cenu nájmu 210 

€/rok, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahov k pozemkom, ktorým sa bude zabezpečovať výstavba príslušenstva k 

polyfunkčnej budove na Gorkého 925,  Spišská Nová Ves, zabezpečujúceho skvalitnenie 

služieb vo verejnom záujme, s podmienkami: 

- v prípade realizácie prepojenia mestskej komunikácie Za Hornádom s cestou II/533, 

bude mať mesto Spišská Nová Ves možnosť technického a stavebného zásahu do časti 

stavby nájomcu nachádzajúcej sa na výhradne pozemkoch vo vlastníctve mesta, 

- v prípade nutnosti prekládky vjazdu na parkovisko vo vlastníctve nájomcu, súvisiacu s 

realizáciou prepojenia mestskej komunikácie Za Hornádom s cestou II/533, je 

nájomca povinný ju zrealizovať bezodkladne a na vlastné náklady. 

3. ukladá: 

zrealizovať nájom pozemkov podľa tohto uznesenia. 

T: 31. 3. 2021                                   Z: vedúci oddelenia 
 

* * * 
 

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

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 314/2020 z 2. 7. 2020 bol podľa materiálu: 

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

kladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf - str. 13 až 

15,schválený zámer nájmu majetku mesta, a to: 

a) Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská 

Nová Ves (BRO), ktorého vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves.  

Položkovitý súpis majetku tvoriaceho BRO (predmet budúceho nájmu) tvorí prílohu 

tohto návrhu. 

b) dopravných prostriedkov MAN TGL 8.180 4x2BB, CITROEN JUMPY, 

FARMTRAC malotraktor,CAN-AM MAVERiCK TRAIL, 

v prospech spol. MEPOS SNV, s. r. o, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, za 

celkovú cenu nájmu: 

 BRO -  45 000,00 €/rok, 

 dopravné prostriedky -  6 749,04 €/rok, 

pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie 

služieb verejnoprospešného charakteru mestu Sp. Nová Ves prostredníctvom 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/predkladane_materialy/2020/2_7_2020/MsZ12_2_7_2020_Nehnutelnosti.pdf
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znevýhodnených a  zraniteľných osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, z vylúčených 

komunít, a taktiež zdravotne postihnutých osôb za účelom ich integrácie, 

prostredníctvom spoločnosti v 100 % vlastníctve mesta. 

 

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

o majetku obcí (v platnom znení) 9. 9. 2020 zverejnil zámer nájmu 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o: 

- žiadosti  spol. MEPOS SNV, s. r. o, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, IČO 

52473732, o nájom Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 

odpadov Spišská Nová Ves (BRO), a dopravných prostriedkov, 

- zverejnení zámeru nájmu časti majetku mesta podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej 

Vsi č. 314/2020 z 2. 7. 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. zákona o majetku obcí v platnom znení 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom majetku mesta uvedeného v prílohe návrhu 

tohto uznesenia, a to: 

a) Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves 

(BRO), za nájomnú cenu 45 000,00 €/rok, 

b) dopravných prostriedkov MAN TGL 8.180 4x2BB, CITROEN JUMPY, FARMTRAC 

malotraktor, CAN-AM MAVERiCK TRAIL, za nájomnú cenu 6 749,04  €/rok, 

podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, 

v prospech spol. MEPOS SNV, s. r. o, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, IČO 

52473732, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide 

o poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru mestu Sp. Nová Ves prostredníctvom 

znevýhodnených a  zraniteľných osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, z vylúčených 

komunít, a taktiež zdravotne postihnutých osôb za účelom ich integrácie, prostredníctvom 

spoločnosti v 100 % vlastníctve mesta, 

3. ukladá: 

zrealizovať nájom majetku mesta podľa tohto uznesenia. 

T: 31. 3. 2021     Z: vedúci oddelenia 
 

* * * 
 

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

V rámci rokovania MsZ dňa 02. 07. 2020 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 

spoločnosti IMPOL HOLDING, a. s., o odkúpenie geometrickým plánom č. 85/2019 (číslo 

úradného overenia 117/2020, vyhotovený Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 

novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7192/7 (zast. pl.) s výmerou 256 m
2
, KN-C 

7192/8 (zast. pl.) s výmerou 8 m
2
, KN-C 7192/9 (zast. pl.) s výmerou 536 m

2
 a KN-C 

7192/10 (zast. pl.) s výmerou 250 m
2
 (celkom 1050 m

2
; ďalej len „predmetné pozemky“), 

z parciel parc. č. KN-C 7192/1 a KN-C 7199/1, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová 



MsZ, 24. 9. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 20 

6 

 

Ves, na ktorých plánuje dobudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť predovšetkým 

občanom využívajúcim služby ponúkané v budove a vo večerných hodinách aj občanom 

bývajúcim v priľahlých bytových domoch. 

Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 4/2020 vyhotoveným 

dňa 06. 03. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 25 578,00 €. 

 

MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 310/2020, 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, 09. 09. 2020 zverejnil zámer predaja predmetných 

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

doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním 

MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, 

pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 

K DANEJ VECI PRIAŤ KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

   

 
 

 
 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Žiadané 
nehnuteľnosti 

Lipová ul. 

ZŠ Lipová 

Dom dôchodcov 

Brezová ul. 

Nehnuteľnosti žiadateľa 
 

Nehnuteľnosti mesta 

Žiadané nehnuteľnosti 

Podľa geometrického plánu č. 85/2019 
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Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o:  

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

o odkúpenie častí pozemkov parc. č. KN-C 7192/1 a KN-C 7199/1, zapísaných v LV 1, kat. 

územie Spišská Nová Ves, 

- zverejnení zámeru predaja geometrickým plánom novovytvorených pozemkov, 

2. schvaľuje 

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

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 85/2019 (číslo 

Pozemok KN-C 7192/7 
(podľa GP). 

Výkres projektovej dokumentácie 
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úradného overenia 117/2020, vyhotovený Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) 

novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7192/7 (zast. pl.) s výmerou 256 m
2
, KN-C 

7192/8 (zast. pl.) s výmerou 8 m
2
, KN-C 7192/9 (zast. pl.) s výmerou 536 m

2
 a KN-C 7192/10 

(zast. pl.) s výmerou 250 m
2
 z parciel parc. č. KN-C 7192/1 a KN-C 7199/1, zapísaných v LV 

1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva IMPOL HOLDING, a. s., 

Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 50115049, za kúpnu cenu 25 644,00 €, pričom za 

dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky budú využité 

na vybudovanie ďalších parkovacích miest pri jestvujúcom obchodnom objekte majiteľa, čím 

sa skvalitní život a komfort občanov mesta užívajúcich uvedený objekt,   

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  

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

* * * 
 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 

041 59 Košice, IČO 36022047   

V rámci rokovania MsZ dňa 02. 07. 2020 bol prerokovaný materiál týkajúci sa žiadosti 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., o odkúpenie geometrickým plánom č. 

36 800 791 – 55/2019 (číslo úradného overenia 174/19, vyhotovený PARCEL 

CONSULTING s. r. o., IČO 36 800 791) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 539/1 

(zast. pl.) s výmerou 421 m
2
 – diel 1, 3, 5, 7, (ďalej len „predmetný pozemok“) z parciel parc. 

č. KN-E 4-7203/1 a KN-E 4-9212/1, zapísaných v LV 632, kat. územie Dedinky. 

Žiadateľ ako výlučný vlastník stavby so súp. č.  119, kat. územie Dedinky doručil mestu 

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

vlastníctve žiadateľa, spolu s ňou je dlhoročne užívaný a udržiavaný.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 24/2020 zo dňa 09. 06. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves je 2 656,51 €.  

 

 

Palcmanská Maša 

Predmetný 
pozemok 

Biele Vody 



MsZ, 24. 9. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 20 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žiadaný dvor 

Stavba vo vlastníctve 
žiadateľa 

Podľa geometrického plánu 
č. 36 800 791-55/2019 

 

Pozemok tvoriaci dvor 

 

Pozemok 
tvoriaci dvor 

 

Pozemky mesta SNV 
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MsZ k uvedenému materiálu prijalo uznesenie č. 313/2020, 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, 09. 09. 2020 zverejnil zámer predaja predmetného 

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

doposiaľ; legislatíva SR stanovuje dobu zverejnenia aspoň na 15 dní pred rokovaním 

MsZ)). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené žiadne námietky, 

pripomienky alebo návrhy. 

Vzhľadom na splnenie povinností vyplývajúcich z citovaného zákona, MsZ MÔŽE 

K DANEJ VECI PRIAŤ KONEČNÉ ROZHODNUTIE.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  

1. berie na vedomie 

informáciu o:  

- žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Košice, 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO 36022047, o odkúpenie častí pozemkov parc. č. KN-E 4-

7203/1 a KN-E 4-9212/1 tvoriacich dvor pri stavbe súp. č. 119 vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa v kat. území Dedinky, 

- zverejnení zámeru predaja geometrickým plánom novovytvoreného pozemku, 

2. schvaľuje 

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

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 36 800 791 – 

55/2019 (číslo úradného overenia 174/19, vyhotovený PARCEL CONSULTING s. r. o., IČO 

36 800 791) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 539/1 (zast. pl.) s výmerou 421 m
2
 – 

diel 1, 3, 5, 7, z parciel parc. č. KN-E 4-7203/1 a KN-E 4-9212/1, zapísaných v LV 632, kat. 

územie Dedinky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, do výlučného vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný 

Žiadaný dvor 
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závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO 36022047, za celkovú kúpnu cenu 

2 656,51 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto 

pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok tvorí 

dvor pri stavbe súp. č. 119, ktorej žiadateľ je výlučným vlastníkom, a spolu s ňou bol dvor 

dlhoročne užívaný ako celok, 

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.  

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

Podľa LV 2484 je žiadateľ vlastníkom nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, a to 

pozemku par. č. KN-C 2484 a na ňom postaveného rodinného domu súp. č. 171.  

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť 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, ktorý žiadateľ 

využíva výlučne ako prístup k  nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve. 

 

 
 

Zimná ul. 

Rázusová ul. 

OC Billa 

Žiadaný 

pozemok 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 
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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 priamo v prospech žiadateľa.  

Hodnota žiadaného pozemku podľa znaleckého posudku č. 36/2020 vyhotoveného 19. 8. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 5 253,20 € (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). 

 

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 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,   

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 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, 

Žiadaný 

pozemok 
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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. 12. 2020                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

6. Róbert Barbuš, Kollárova 31, Spišská Nová Ves 

Pavol Petrovič, Mengušovská 3, Levoča 

Žiadosť o odkúpenie 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 žiadateľov, 

každému vo veľkosti 1/2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC DRUŽBA 

Topoľová ul. 

Žiadaný 

pozemok 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 
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Dôvodom žiadosti je fakt, že žiadaná nehnuteľnosť je pozemkom funkčne spojeným 

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

podielovými spoluvlastníkmi, čo je zároveň možné považovať za skutočnosť hodnú 

osobitného zreteľa a predmetný pozemok predať podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

o majetku obcí v platnom znení. 

Hodnota žiadaného pozemku podľa znaleckého posudku č. 40/2020 vyhotoveného 27. 8. 

2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 5 921,00 € (v návrhu uznesenia sú k nej 

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

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

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

Mengušovská 3, Levoča, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 7192/1, 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. 

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 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:  

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. 12. 2020                                 Z: ved. odd. správy majetku 
 

* * * 
 

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

Spoločnosť je podľa  LV 12025 podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. KN-C 

7217 a budovy súp. č. 2134 postavenej na tomto pozemku, katastrálne územie Spišská Nová 

Ves. Podielovým spoluvlastníkom týchto nehnuteľností sa stala na základe zámennej zmluvy 

ZZ 010/2017 zo dňa 26. 04. 2017.  

Časť budovy prislúchajúcu spoluvlastníckemu podielu spoločnosti 5747/10000, čo je 

vlastne nebytový priestor č. 1 – predajňa potravín s časťou skladu (ako to bolo uvedené 

v grafickej prílohe citovanej zámennej zmluvy) spoločnosť IMPOL HOLDING, a. s., 

zrekonštruovala a zriadila v nej "Detské jasle Spišská Nová Ves“. Jej zámerom je vo 

zvyšnej časti budovy vytvoriť materskú školu. Vzhľadom na to, že vlastníkom „zvyšnej“ 

časti budovy (nebytový priestor č. 2 – sklady) vo výške spoluvlastníckeho podielu 
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4253/10000 je mesto Spišská Nová Ves, požiadala spoločnosť IMPOL HOLDING, a. s., 

o jeho odkúpenie.  

Hodnota žiadaného spoluvlastníckeho podielu mesta na pozemku parc. č. KN-C 7117 

a stavbe súp. č. 2134 na ňom postavenej, určená znaleckým posudkom č. 25/2020 zo dňa       

12. 06. 2020 vyhotoveným Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 64 297,70 €. 
 

Zároveň spoločnosť IMPOL HOLDING, a. s., doručila mestu žiadosť 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
, z parcely parc. č. 

KN-C 7223 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. Ide o pozemky, ktoré tvoria 

vonkajší priestor detských jaslí a spoločnosť ho vhodne upraví pre hru a pobyt detí 

vonku (čo je pripomienka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej 

Vsi k vytvoreným detským jasliam).  
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s predajom geometrickým 

plánom novovytvorených pozemkov. 

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 €. 

Náklady spojené s prevodom vlastníctva žiadaných nehnuteľností (66,00 € - správny 

poplatok za vklad do katastra nehnuteľností) budú nákladmi žiadateľa. 
 

Vzhľadom na to, že:  

- žiadateľ a mesto SNV sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 7217 

a budovy súp. č. 2134 postavenej na tomto pozemku, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Ak MsZ prejaví vôľu predať svoj spoluvlastnícky podiel mesta na uvedených 

nehnuteľnostiach, v súlade so znením zákona o majetku obcí v platnom znení, je tak 

možné vykonať podľa §9a ods. 8 písm. c), čo je prevod podielu majetku obce, ktorým 

sa realizuje zákonné predkupné právo,   

- novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 7223/4 a KN-C 7223/5 tvoria vonkajší priestor 

detských jaslí a žiadateľ ho vhodne upraví pre hru a pobyt detí vonku, teda pôjde 

o využite týchto pozemkov vo verejnom záujme, odporúčame pri posudzovaní tejto 

žiadosti na uvedené skutočnosti prihliadať (brať na to osobitný zreteľ), teda 

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

zákona o majetku obcí v platnom znení. 
 

 

Žiadaný pozemok 

Žiadaná časť budovy 
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Nebytový  priestor č. 1 
– predajňa potravín 

s časťou skladu 

Nebytový priestor 
č. 2 – sklady   

Stavba s 

pozemkom 

Žiadaný vonkajší 
priestor 

Gorkého ul. 

Topoľová ul. 

Brezová ul. 

Za Hornádom 

Podľa geometrického plánu č. 67/2020 

Žiadaný vonkajší priestor 

 

Stavba s pozemkom 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými uzneseniami.  

 

a) Spoluvlastnícky podiel na pozemku a budove 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 

50115049, o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta na pozemku parc. č. KN-C 7217 

a budove súp. č. 2134 postavenej na tomto pozemku, 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 spoluvlastníckeho podielu 

4253/10000 mesta Spišská Nová Ves na pozemku parc. č. KN-C 7217 a budove súp. č. 2134 

postavenej na tomto pozemku, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísanom v LV 12025 podľa 

§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného 

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

kúpnu cenu 64 297,70 €,  

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu podľa tohto uznesenia.  

T:      Z: ved. odd. správy majetku 

 

b) VONKAJŠÍ PRIESTOR  

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti IMPOL HOLDING, a. s., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 

50115049, o odkúpenie častí pozemku mesta parc. č. KN-C 7223, zapísaného v LV 1, 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. 

67/2020 (číslo úradného overenia 422/2020, vyhotovený 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 m2, z parcely parc. č. KN-C 7223, zapísanej v LV 

1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva IMPOL HOLDING, a. s., 

Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO 50115049, za celkovú kúpnu cenu 4 757,00 € 

pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že novovytvorené 

pozemky tvoria vonkajší priestor detských jaslí a budú využité na vytvorenie vhodného 

prostredia na pobyt a hry detí vonku, teda pôjde o využite týchto pozemkov vo verejnom 

záujme,  

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 Sp. Novej 

Vsi. 

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

 

* * * 
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8. Milan Štubňa, 053 32 Hnilčík 143 

Žiadateľ je podľa LV 83 výlučným vlastníkom 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. 

Mestu Spišská Nová Ves doručil žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1561 

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

„predmetný pozemok“), ktorý žiadateľ dlhodobo využíva ako dvor pri svojom dome. 

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 predmetného pozemku (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.  

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok tvorí dvor pri dome vo vlastníctve 

žiadateľa, spolu s ním 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 žiadateľa.  

 

 
 

 

 

Umiestnenie 
predmetného pozemku 

Novoveská Huta 

Hnilčík 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

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, 

2. schvaľuje: 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Predmetný 
žiadaný dvor 

Predmetný žiadaný dvor 
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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 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: 

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku parc. č. KN-C 1561 (orná pôda) 

s výmerou 11 m
2
 podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí 

v platnom znení,  

b) následne návrh predaja pozemku parc. č. KN-C 1561 (orná pôda) s výmerou 11 m
2
 

predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 31. 12. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
 

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): 
 

 

9. Vladimír Major s manž., Dunajská 19, 052 01 Sp. Nová Ves 

Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-

C 7360 (zast. pl.) s výmerou 22 m
2
, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Nakoľko predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a žiadatelia chcú 

mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy k citovanej garáži, požiadali o jeho odkúpenie.  

Všeobecná hodnota žiadaného pozemku určená znaleckým posudkom č. 42/2020, 

vypracovaným 31. 08. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, je 

736,34  €.  
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.  
 

 

Garáž na predmetnom pozemku 
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Ferčekovce 

Umiestnenie predmetného 
pozemku 

Predmetný pozemok 

Holubnica 

Gemerská ul. 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Vladimíra Majora s manž., Dunajská 19, 052 01 Spišská Nová Ves, o 

odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 7360 (zast. pl.) s výmerou 22 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 geometrickým plánom č. 42/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 14. 7. 2020 

pod č. 427/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 7360 (TTP) s výmerou 22 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 7360, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva  

Vladimíra Majora a manž. Janky Majorovej, Dunajská 19, 052 01 Spišská Nová Ves, za 

celkovú kúpnu cenu 834,22 €,  

3. ukladá: 

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia. 

T:  31. 3. 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): 

 

10.  Mgr. Peter Haragoš, Michalská 2/7, Markušovce 

Žiadateľ je podľa zápisu v LV 8949 vlastníkom pozemkov a  stavby v  Novoveskej Hute. 

Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 

59/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 

7. 2020 pod č. 431/2020 priľahlého novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8611/2 (TTP) 

s výmerou 298 m
2
, z pozemku par. č. KN-C 8611, k. ú. Spišská Nová Ves. Žiadateľ má 

záujem predmetný pozemok užívať spoločne s nehnuteľnosťami v svojom vlastníctve.  

Žiadateľ k  žiadanému pozemku nemá 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. 

 

 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Horská ulica 

Novoveská Huta 

Holubnica 

Žiadaný pozemok 

Poľná ulica 
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Kúpnu cenu navrhujeme najmenej na úrovni hodnoty určenej podľa osobitného predpisu 

(t. z. najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom) s pripočítanými nákladmi na 

realizáciu prevodu vlastníctva, čo sú náklady na vypracovanie znaleckého posudku 31,88 €, 

poplatok za vklad do katastra nehnuteľností - 66,00 €.  

Hodnota predmetného pozemku určená znaleckým posudkom č. 39/2020 vyhotoveným 

24. 8. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 3 192,00 €. 

 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k predaju 

geometrickým plánom novovytvoreného pozemku. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Mgr. Petra Haragoša, Michalská 2/7, Markušovce, o odkúpenie 

pozemku mesta nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves priľahlého k nehnuteľnostiam 

žiadateľa,  

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. 59/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 7. 2020 

pod č. 431/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8611/2 (TTP) s výmerou 298 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 8611, 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 3 289,88 €, 

Nehnuteľnosti 

žiadateľa 

Žiadaný pozemok 
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3. ukladá: 

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

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

zákonníka v platnom znení. 

T: 31. 12. 2020      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 geometrickým plánom č. 59/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 7. 2020 pod č. 431/2020 

novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8611/2 (TTP) s výmerou 298 m
2
, z pozemku par. č. 

KN-C 8611, 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 geometrickým plánom č. 59/2020, úradne 

overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 7. 2020 pod č. 

431/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8611/2 (TTP) s výmerou 298 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 8611, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

 predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku, 

 minimálna akceptovaná kúpna cena pozemku je 3 289,88 €, 

 účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie 

pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 3 289,88 €, 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 300,00 €, 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, 

 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, 
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 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, príp. 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 24. 9. 2020) zrealizovať 

obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

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

 

* * * 

 

11. Ing. Silvia Klaudová, Hviezdoslavova 4052/63, Poprad 

Žiadateľka oslovila mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 47/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 8. 6. 2020 pod 

č. 326/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3305/4 (zast. pl.) s výmerou 859 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 3305/1, k. ú. Spišská Nová Ves. 

 

Predmetný pozemok sa nachádza na Drevárskej ulici a žiadateľka ho plánuje využiť 

na podnikateľské účely.  

 

 

Žiadaný pozemok 

Merkury market 

Priemyselný park, 

Spišská Nová Ves 

Mlynská ul. 
Mlynská ul. 
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Žiadateľka 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).  

Pre realizáciu obchodnej verejnej súťaže navrhujeme, aby minimálna kúpna cena 

predmetného pozemku bola stanovená aspoň vo výške všeobecnej hodnoty určenej 

znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 

vlastníctva pozemku. Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým 

posudkom č. 38/2020 vypracovaným dňa 22. 8. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová 

Ves, je 34 334,23 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja 

(vypracovanie znaleckého posudku – 52,70 €, správny poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností – 66,00 €) minimálna kúpna cena by mohla byť aspoň 34 452,93 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Ing. Silvie Klaudovej, Hviezdoslavova 4052/63, Poprad, o odkúpenie 

časti pozemku par. č. KN-C 3305/1, 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 predaj geometrickým plánom č. 47/2020, 

úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 8. 6. 2020 pod 

č. 326/2020 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3305/4 (zast. pl.) s výmerou 859 m
2
, 

z pozemku par. č. KN-C 3305/1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a 

Žiadaný pozemok 
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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 34 452,93 €, 

3. ukladá: 

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

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

zákonníka v platnom znení. 

T: 31. 3. 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. 47/2020, úradne overeným Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 8. 6. 2020 pod č. 326/2020 

novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3305/4 (zast. pl.) s výmerou 859 m
2
, z pozemku par. 

č. KN-C 3305/1, 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 „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 47/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 8. 6. 2020 pod č. 326/2020 

novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3305/4 (zast. pl.) s výmerou 859 m
2
, z pozemku par. 

č. KN-C 3305/1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

 predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na 

podnikateľské účely,  

 minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 34 452,93 €, 

 účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie 

predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 34 452,93 €, 

alebo ju presiahne,  

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

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

vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 3 500 €, 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, 

 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,  
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 účastník OVS v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že je alebo nie je subjektom 

povinným zápisu do registra partnerov verejného sektora, 

 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 predkup. práva za alikvotnú cenu pripadajúcu na túto časť 

predmetu predkup. 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, adresu, 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 24. 9. 2020) zrealizovať 

obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.  

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

 

Rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena/ zmluvy o budúcej 

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

 

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

Za účelom vydania stavebného povolenia pre stavbu: „STAVEBNÉ ÚPRAVY 

PRIETAHU CESTY II/536 A KRIŽOVATKY S PRIETAHOM CESTA III/3244 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES“ je potrebné s Košickým samosprávnym krajom, ako budúcim 

stavebníkom stavby, uzavrieť zmluvný vzťah k citovanou stavbou dotknutým 
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pozemkom par. č. KN-E 53554, KN-E 53660/1, zapísaným v LV 4342, a KN-C 1354/2, 

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

 

 
 

Na základe uvedeného odporúčame s Košickým samosprávnym krajom 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 15 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 žiadateľa (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 potrebe vysporiadania  vlastníckych vzťahov pre účely vydania stavebného 

povolenia stavby: „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIETAHU CESTY II/536 A KRIŽOVATKY 

S PRIETAHOM CESTA III/3244 SPIŠSKÁ NOVÁ VES“, 

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 „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIETAHU CESTY II/536 A KRIŽOVATKY 

S PRIETAHOM CESTA III/3244 SPIŠSKÁ NOVÁ VES“, na častiach pozemkov par. č. KN-

E 53554, KN-E 53660/1, zapísaných v LV 4342, a KN-C 1354/2, zapísaný v LV 1, k. ú. 

Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, 

v prospech Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, 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 častiam pozemkov podľa tohto uznesenia. 

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

Dotknuté pozemky 

ZŠ Hutnícka 

Železničné priecestie 
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* * * 

 

13. Richard Marcin a manž. Izabela Marcinová, Hrnčiarska 2684/1, 052 01 Sp. Nová 

Ves 

Richard Marcin a manž. Izabela Marcinová pred časom odkúpili od mesta Spišská Nová 

Ves stavebný pozemok v Novoveskej Hute na výstavbu rodinného domu. V čase prípravy 

výstavby rodinného domu bolo zistené, že kanalizačnú prípojku je nutné viesť cez pozemky 

parc. č. KN-C 8451(záhrada), KN-C 8466/1 (zast. pl.) a KN-C 8434/4 (zast. pl.), zapísané 

v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Spišská Nová 

Ves. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadatelia doručili mestu Spišská Nová Ves žiadosť o 

uzatvorenie zmluvného vzťahu formou Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena na priznanie práva umiestnenia stavby, v rozsahu zakreslenom 

v projektovej dokumentácii stavby „DVOJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM 

S DVOJGARÁŽOU SNV časť Novoveská Huta, č. parc. 8450“ (predpokladaný rozsah 

vecného bremena je 142 m
2
).  

Uzatvorenie uvedeného zmluvného vzťahu je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 

republiky jednou z podmienok na vydanie stavebného povolenia. 

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

jednorazovú finančnú odplatu za obmedzenie užívania pozemkov, na ktorých bude 

zrealizovaná stavba žiadateľa (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 („oprávneného z vecného 

bremena“). 

 

 
 

Kanalizačná prípojka 
 

Kostol 

Horská 
ul. 

Pozemok vo 
vlastníctve žiadateľov 

 

Novoveská Huta 

Slnečná ul. 

Hnilecká cesta 
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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 

1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti Richarda Marcina a manž. Izabely Marcinovej, Hrnčiarska 2684/1, 

052 01 Spišská Nová Ves, o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemkom na realizáciu 

stavby „DVOJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM S DVOJGARÁŽOU SNV časť Novoveská 

Huta, č. parc. 8450“, 

2. schvaľuje: 

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

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia 

stavby „DVOJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM S DVOJGARÁŽOU SNV časť Novoveská 

Huta, č. parc. 8450“, na pozemkoch parc. č. KN-C 8451 (záhrada), KN-C 8466/1 (zast. pl.) 

a KN-C 8434/4 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu 

vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech Richarda 

Marcina a manž. Izabely Marcinovej, Hrnčiarska 2684/1, 052 01 Spišská Nová Ves, za 

jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení 

geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby, 

3. ukladá: 

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k častiam pozemkov podľa tohto 

uznesenia. 

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

 

* * * 

Kanalizačná  prípojka 
Navrhovaná novostavba 

rodinného domu 

 

Pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov 
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14. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Za Hornádom 6 

Žiadatelia plánujú realizáciu stavby “DEBARIERIZÁCIA VSTUPU BYT. DOMU ZA 

HORNÁDOM č. 7, Sp. 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 4788 (ost. pl.), zapísaného v LV 

1, k. ú. Spišská Nová Ves.  

Na základe uvedeného odporúčame – ako v prípade iných podobných zámeroch - 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 10 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 za Hornádom 6, Spišská Nová Ves, 

o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “DEBARIERIZÁCIA VSTUPU 

BYT. DOMU ZA HORNÁDOM č. 7, Sp. Nová Ves“, 

Pozemok par. č. KN-C 4788 

Športová hala 

Kúpalisko SNV 

Rozsah vecného 

bremena Za Hornádom 

Bytový dom Za Hornádom 

7, s. č. 879 
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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 “DEBARIERIZÁCIA VSTUPU BYT. DOMU ZA 

HORNÁDOM č. 7, Sp. Nová Ves“, na časti pozemku par. č.  KN-C 4788 (zast. pl.), 

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

dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech jednotlivých bytov bytového domu 

Za Hornádom 7, s. č. 879, vedených v LV 6680, 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: 31. 3. 2021      Z: ved. odd. správy majetku 

 

Rozhodnutia o odkúpení pozemkov do vlastníctva mesta (nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov): 

 

 

15. Mesto Sp. Nová Ves – odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 7932 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa mestskej časti 

Ferčekovce, pričom prístupová cesta k ním vedie cez pozemok par. č. KN-C 7932 

s výmerou 1028 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorého spoluvlastníkmi sú Marián Kellner, 

Filinského cesta 3077/9, Spišská Nová Ves, a Vlasta Kellnerová, Stražanská 9126/10, 

Spišská Nová Ves. 

Na základe uvedeného bolo zvolané spoločné rokovanie, ktorého výsledkom je dohoda na 

odkúpenie celkového spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/2 na pozemku par. č. KN-C 

7932, k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 17 990 €, pričom náklady spojené 

s vysporiadaním vlastníckych vzťahov pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

Vzhľadom na to, že ide o  pozemok využiteľný pre ďalšie investície, odporúčame 

pristúpiť na odkúpenie predmetných spoluvlastníckych podielov. 

 

 
 

Ferčekovce 

Mestské 

pozemky 

Pozemok par. č. 

KN-C 7932 

Cesta  

SNV - Rožňava 

Trnavská ul. 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku par. č. KN-C 7932, k. ú. Spišská Nová 

Ves  

2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckych podielov na 

pozemku par. č. KN-C 7932 s výmerou 1028 m
2
, k. ú. Spišská Nová Ves, a to: 

- 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu Mariána Kellnera, Filinského cesta 3077/9, Spišská Nová 

Ves, t. j. 1/4 vzhľadom k celku, za kúpnu cenu 8 995 €, 

- 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu Vlasty Kellnerovej, Stražanská 9126/10, Spišská Nová 

Ves, t. j. 1/4 vzhľadom k celku, za kúpnu cenu 8 995 €, 

3. ukladá  

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.  

T: 31. 12. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 

 

* * *  

 

V Spišskej Novej Vsi 17. 9. 2020 

 

 

 

 

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




