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          Spišská Nová Ves, 21. 05. 2020 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
28. 5. 2020 
 
 
PREDMET: VYSPORIADANIE VZ ŤAHOV K NEHNUTE ĽNOSTIAM  
 
 
 
Predkladá: vedúci odd. správy majetku mesta 
 
 
Spracoval(i): Ing. L. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Krotký(2) 
 
 
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. Ladislav Greš, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce 

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 231/2020 z 20. 2. 2020 bol podľa materiálu: 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/snv/MsZ/pred
kladane_materialy/2020/20_2_2020/MsZ_20_2_2020_Nehnutelnosti_web_01.pdf - str. 8, 9) 
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 
8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech 
Ladislava Greša, nakoľko v danom prípade ide o pozemok bezprostredne spojený 
s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Hodnota 
pozemku určená znaleckým posudkom č. 20/2019 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, 
je 209,76 €. K citovanej cene sú v navrhovanom uznesení prirátané náklady súvisiace 
s prevodom vlastníctva nehnuteľností (66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností). 
 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 4. 5. 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 PRIJA Ť KONEČNÉ ROZHODNUTIE.    
 

 
 

Kvetná ulica 

Horská ulica 

Novoveská Huta 

Žiadaný pozemok mesta 
Spišská Nová Ves 

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

- informáciu o žiadosti Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, 
o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 
4342, k. ú. Spišská Nová Ves,  

- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 
231/2020 z 20. 2. 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 8737/5 (zast. 
pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva 
Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, za kúpnu cenu 275,76 €, pričom za 
dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaného pozemku ako 
pozemku zastavaného žiadateľovou hospodárskou budovou (bez súpis. čísla), 
nachádzajúcou sa v dvore vo vlastníctve žiadateľa, pričom predmetné nehnuteľnosti 
sú bezprostredne spojené s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. Sp. Nová Ves,  

3. ukladá:  
zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia 

  T: 30. 11. 2020                                  Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 

2.  MEPOS SNV, s. r. o., IČO 52473732, Štefánikovo námestie 1, 05201 Sp. Nová Ves 
Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 241/2020 z 20. 2. 2020 bola schválená 

výpožička nebytových priestorov mesta pre zabezpečenie výkonu služieb mestskej 
spoločnosti – podniku sociálnych služieb Mepos, s. r. o., Spišská Nová Ves, a to na 
základe nasledujúceho materiálu:   

Predmetná 
hosp. budova 

RD žiadateľa 
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Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nebytových priestorov: 
-  67 m2 v objekte Šafárikovo námestie č. 6, súp. č. 2922, postavenom na pozemku 

par. č. KN-C 5816, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,  
- 257,40 m2 v objekte Topoľová č. 19, súp. č. 2134, postavenom na pozemku par. č. 

KN-C 7217, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
a garážového objektu (stavba bez súpisného čísla, objekt so 7 garážovými boxmi) na 
pozemku parc. č. KN-C 3275/10 v areáli Priemyselného parku, Drevárska č. 2, Sp. N. 
Ves. 

 

 

 

Nebytový objekt 
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Budova súp. č. 2922,  

Kino Mier 

Hornád 

Štúrovo nábrežie 
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Nebytový objekt, súp. č. 2134,  
Topoľová 19  

Požiarna 
zbrojnica 

Sídlisko Tarča 

Predmetné 
priestory 

Predmetné 
priestory 

Smer pohľadu na snímke 
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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. 

Predmetné priestory a objekt majú byť využívané ako sklady, garáže a dielne. 
Vzhľadom na to, že ide o služby verejnoprospešného sociálneho charakteru a zároveň 
obchodnú spoločnosť mesta, žiadateľ požiadal Mesto Spišská Nová Ves o výpožičku 
citovaných nehnuteľností. 

 Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o žiadosť výpožičky („bezplatného 
nájmu“) nehnuteľností pre účely poskytovania verejnoprospešných služieb pre občanov 
mesta, vykonávaných prostredníctvom znevýhodnených, zraniteľných a aj zdravotne 
postihnutých osôb, možno na túto skutočnosť prihliadať podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona o majetku obcí v platnom znení. 

 V zmysle základnej myšlienky zákona o majetku obcí v platnom znení je obec 
povinná pri prenechávaní svojho majetku vytvárať súťažné prostredie, ktorého cieľom je 
dosiahnuť čo najefektívnejšie využívanie majetku vo verejnom vlastníctve. Uvedené 
povinnosti obec nie je povinná uplatniť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o 
ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer výpožičky nehnuteľností týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním budúcej výpožičky 
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 
obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Na základe uvedeného uznesenia MsÚ Spišskej Novej Vsi v súlade so zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí (v platnom znení) 4. 5. 2020 zverejnil zámer výpožičky predmetného 
majetku mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli a aj na svojej internetovej stránke 
(a nachádza sa tam doposiaľ). K zverejnenému zámeru mestu zatiaľ neboli doručené 
žiadne námietky, pripomienky alebo návrhy. 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie  
- informáciu o žiadosti  MEPOS SNV, s. r. o., IČO 52 473 732, Štefánikovo námestie 
1, 052 01 Sp. Nová Ves, o výpožičku nebyt. priestorov pre jeho prevádzkové potreby, 
- zverejnení zámeru výpožičky nebytových priestorov a garážových boxov podľa 
uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 241/2020 z 20. 2. 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 výpožičku podľa §9a ods. 9 písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku 
obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov: 
  - nebytový priestor 67 m2 v objekte Šafárikovo námestie č. 6, súp. č. 2922, 
postavenom na pozemku par. č. KN-C 5816,   
            - nebytový priestor 257,40 m2 v objekte Topoľová č. 19, súp. č. 2134, 
postavenom na pozemku par. č. KN-C 7217,   
            - 7 garážových boxov (postupne po ich uvoľnení doterajšími nájomcami), 
nachádzajúcich sa v garážovom objekte (stavba bez súp. čísla) postavenom na 
pozemku parc. č. KN-C 3275/10 v areáli Priemyselného parku, Drevárska č. 2 (všetky 
nehnuteľnosti mesta sú v k. ú. Spišská Nová Ves), 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, 

      3. ukladá: 
uzavretie zmlúv o výpožičke majetku mesta podľa tohto uznesenia 

 T: 30. 6. 2021      Z: ved. vnútornej spávy 
* * * * * 

 
 

   
NNNOOOVVVÉÉÉ   VVVEEECCCIII ///ŽŽŽ III AAADDDOOOSSSTTT III :::    

 
3. GAMAN, s.r.o., s. r. o., Dunajská 2800/58, Spišská Nová Ves, IČO 36 581 241 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 23/2020 
(číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/129 (zast. pl.) s výmerou 1882 m2 (ďalej len 
„predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves.  

Predmetný pozemok sa nachádza v priemyselnom parku na Drevárskej ulici a žiadateľ 
ho plánuje využiť na podnikateľské účely. Žiadateľ 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. 9/2020 vypracovaným dňa 15. 04. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
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Spišská Nová Ves, je 39 484,36 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou 
predaja (vypracovanie znaleckého posudku – 59,35 €, správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností – 66,00 €) minimálna kúpna cena by mohla byť aspoň 40 000,00 €. 

 
 

 

 
 

 

Priemyselný 
park  

Vjazd do 
priemyselného parku 

OC Madaras 

Mlynská ul. 
Predmetný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti GAMAN, s.r.o., s. r. o., Dunajská 2800/58, Spišská Nová Ves, IČO 
36 581 241, o odkúpenie pozemku v priemyselnom parku na Drevárskej ulici,    

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. 
23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/129 (zast. pl.) s výmerou 1882 m2, 
z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 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 40 000,00 €, 

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. 11. 2020      Z: ved. odd. správy majetku  
* * * 

Podľa geometrického plánu č. 23/2020 

Predmetný pozemok 
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Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

žiadosť o prevod vlastníctva pozemku v priemyselnom parku na Drevárskej ulici, a to  
geometrickým plánom č. 23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/129 (zast. pl.) 
s výmerou 1882 m2, z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 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. 23/2020 (číslo 
úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/129 (zast. pl.) s výmerou 1882 m2 (ďalej 
len „predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na 

podnikateľské účely,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 40 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
40 000,00 €, 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 4 000,00 €, 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, 

• 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 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 
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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 28. 05. 2020) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.  

T: 30. 11. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
 
4. KOVO VALOS s.r.o., s. r. o., 053 14 Dravce 174, IČO 51 869 110 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 23/2020 
(číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/130 (zast. pl.) s výmerou 1728 m2 (ďalej len 
„predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves.  

Predmetný pozemok sa nachádza v priemyselnom parku na Drevárskej ulici a žiadateľ 
ho plánuje využiť na podnikateľské účely. Žiadateľ k predmetnému pozemku nemá 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).  
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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. 9/2020 vypracovaným dňa 15. 04. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, 
Spišská Nová Ves, je 36 253,44 €. Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou 
predaja (vypracovanie znaleckého posudku – 54,49 €, správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností – 66,00 €) minimálna kúpna cena by mohla byť aspoň 37 000,00 €. 

 

 
 

 
 

Priemyselný 
park  

Vjazd do 
priemyselného parku 

OC Madaras 

Mlynská ul. 

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

informáciu o žiadosti KOVO VALOS s.r.o., s. r. o., 053 14 Dravce 174, IČO 51 869 110, o 
odkúpenie pozemku v priemyselnom parku na Drevárskej ulici,    

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. 
23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/130 (zast. pl.) s výmerou 1728 m2 
z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 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 37 000,00 €, 

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. 11. 2020      Z: ved. odd. správy majetku  
* * * 

 

Podľa geometrického plánu č. 23/2020 

Predmetný pozemok 
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Návrh súťažných podmienok - návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie 

žiadosť o prevod vlastníctva pozemku v priemyselnom parku na Drevárskej ulici, a to  
geometrickým plánom č. 23/2020 (číslo úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, 
s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/130 (zast. pl.) 
s výmerou 1728 m2, z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 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. 23/2020 (číslo 
úradného overenia 142/20, vyhotovený GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3275/130 (zast. pl.) s výmerou 1728 m2 (ďalej 
len „predmetný pozemok“), z parcely parc. č. KN-C 3275/2, zapísanej v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na 

podnikateľské účely,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 37 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
37 000,00 €, 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 4 000,00 €, 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, 

• 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 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 
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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, 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 28. 05. 2020) 

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.  
T: 30. 11. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 
 
5. Miloš Hrušovský, P. Jilemnického 2352/11, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ oslovil mesto so žiadosťou o odkúpenie geometrickým plánom č. 3/2020, úradne 
overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 2. 4. 2020 pod číslom 
195/20, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6297/34 (zast. pl.) s výmerou 35 m2, 

z parcely KN-C 6297/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves. 
Predmetný pozemok sa nachádza na sídlisku MIER a žiadateľ ho plánuje využiť na 

výstavbu garáže. 
Žiadateľ k predmetnému pozemku nemá žiadne práva prednostného prevodu. 
Z hľadiska územného plánovania je zámer výstavby garáže na tomto pozemku 

v súlade s funkčným využitím daného územia. 
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ZŠ Komenského ul. 

MŠ Komenského ul. 

Komenského ul. 

J. Wolkera 

Žiadaný pozemok 

Smer pohľadu na snímkach 
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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 vo výške dvojnásobku všeobecnej hodnoty určenej 
znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu 
vlastníctva pozemku. Všeobecná hodnota predmetného pozemku určená znaleckým 
posudkom č. 19/2020 vypracovaným dňa 14. 5. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová 
Ves, je 1 199,10 €.  

Po pripočítaní nákladov mesta spojených s realizáciou predaja (vypracovanie 
geometrického plánu – 227,00 €, vypracovanie znaleckého posudku – 31,88 €, správny 
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností – 132,00 €) a zohľadnení uplatňovaného postupu 
pri predaji pozemkov na výstavbu garáží (k=2) by minimálna kúpna cena mohla byť aspoň 
3 000,00 €. 

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

informáciu o žiadosti Miloša Hrušovského, P. Jilemnického 2352/11, Spišská Nová Ves, 
o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6297/1, zapísanom v LV 1, k. ú. Sp. 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. 3/2020, 
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 2. 4. 2020 
pod číslom 195/20, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6297/34 (zast. pl.) s výmerou 
35 m2, z parcely KN-C 6297/1, zapísanom v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves, obchodnou 
verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

 

Predmetný 
pozemok 
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znení) realizovanou  na  základe  schválených  súťažných  podmienok, s celkovou cenou 
aspoň  3 000,00 €, 

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. 11. 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. 3/2020, úradne 
overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 2. 4. 2020 pod 
číslom 195/20, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6297/34 (zast. pl.) s výmerou 35 
m2, z parcely KN-C 6297/1, zapísanom v LV 1, k. ú. Sp. 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 „súťaže“ alebo „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 
3/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 2. 
4. 2020 pod číslom 195/20, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6297/34 (zast. pl.) 
s výmerou 35 m2, z parcely KN-C 6297/1, zapísanom v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného 

na výstavbu garážového boxu,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 3 000,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume   
3 000,00 €, 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 280,00 €, 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 predmetného 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,  
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• účastník OVS 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 inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času 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 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 prípadné 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 28. 5. 2020) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 30. 11. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * 

 
 

6. MUDr. Júlia Ivan čová, MUDr. Dušan Ivančo, Považská 12, Spišská Nová Ves 
Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu súp. č. 2671 vo 

Ferčekovciach, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom nemajú majetkovoprávne vysporiadané 
vzťahy k užívaným pozemkom : 

a) par. č. KN-C 7558/2 (zast. pl.) s výmerou 30 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská 
Nová Ves, nachádzajúcom sa pod časťou citovaného rodinného domu, 

b) - par. č. KN-C 7556/2 (zast. pl.) s výmerou 102 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská    
Nová Ves, 
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- geometrickým plánom č. 19/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 26. 3. 2020 pod č. 177/20 novovytvoreného 
pozemku par. č. KN-C 7558/3 (zast. pl.) s výmerou 138 m2, z pozemku par. č. 
KN-C 7558/1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

dlhodobo užívaných ako súčasť dvora citovaného rodinného domu. 
Na základe uvedeného požiadali mesto Spišská Nová Ves, ako vlastníka predmetných 

pozemkov o ich odkúpenie. 
Predmetné POZEMKY JE POTREBNÉ VLASTNÍCKY RIEŠI Ť SAMOSTATNE - 

s využitím dvoch osobitných ustanovení zákona o majetku obcí: 
1. Žiadateľom možno PRIAMO predať pozemok zastavaný stavbou v ich vlastníctve, 

na čo sa vzťahuje § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení. 
2. Pozemky tvoriace časť dvora rodinného domu možno žiadateľom predať 

s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pozemky žiadateľmi dlhodobo užívané v súčinnosti s 
vyššie citovanou stavbou – teda podľa § 9a ods. 8 písm. e) (prevod majetku z dôvodu 
osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení, a to za cenu (v obidvoch 
prípadoch) najmenej vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej znaleckým 
posudkom, s  pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti 
(správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, odmena za vyhotovenie znaleckého 
posudku). 

Hodnota predmetných pozemkov podľa znaleckého posudku č. 11/2020 vyhotoveného 
24. 4. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je:  

• pozemok par. č. KN-C 7558/2– 843,30 €, 
• pozemky par. č. KN-C 7556/2, KN-C 7558/3  – 6 746,40 €.  

Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti (66,00 € - správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) 
pôjdu na ťarchu žiadateľov. 

 
 

Považská ul. 

Muráňska ul. 

Nehnuteľnosti 
žiadateľov 

Holubnica 

Žiadané pozemky 

Ferčekovce 

Cesta  
SNV - Rožňava 

Kostol 

Smer pohľadov 
na snímkach 
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Návrh na uznesení: 
a) pozemok pod stavbou:  
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi:  
1.  berie na vedomie 

informáciu o žiadosti MUDr. Júlii Ivan čovej, MUDr. Dušana Ivanča, Považská 12, 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku pod stavbou súp. č. 2671, k.  ú. Spišská Nová 
Ves, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, 

Predmetné 
pozemky 
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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 7558/2 
(zast. pl.) s výmerou 30 m2, zapísanom v LV 1, 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 manželov MUDr. Júlii Ivan čovej a MUDr. Dušana 
Ivanča, Považská 12, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 843,30 € a úhradu pomernej časti 
nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, 

3. ukladá: 
zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia. 
T: 30. 11. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * 
 
b) dvor 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o žiadosti MUDr. Júlii Ivan čovej, MUDr. Dušana Ivanča, Považská 12, 
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta tvoriacých časť dvora pri dome súp. č. 
2671, k. ú Spišská Nová Ves, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve 

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 : 

a) pozemku par. č. KN-C 7556/2 (zast. pl.) s výmerou 102 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. 
Spišská Nová Ves, 

b) geometrickým plánom č. 19/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská 
Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 26. 3. 2020 pod č. 177/20 novovytvoreného 
pozemku par. č. KN-C 7558/3 (zast. pl.) s výmerou 138 m2, z pozemku par. č. KN-
C 7558/1, k. ú. Spišská Nová Ves, 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do  
bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Júlii Ivančovej a MUDr. Dušana 
Ivanča, Považská 12, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 746,40 € a úhradu 
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov, pričom za 
dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemkov ako súčasť 
dvora rodinného domu súp. č. 2671, k. ú. Spišská Nová Ves, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve žiadateľov, 

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. 
 T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * 
 

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

Žiadateľ je podľa LV 5215 výlučným vlastníkom nehnuteľností pozemkov parc. č. 
KN-C 7190 (zast. pl.) s výmerou 4011 m2 a KN-C 7191 (zast. pl.) s výmerou 6979 m2 
a budovy so súp. č. 2244 postavenej na pozemku KN-C 7190, kat. územie Spišská Nová Ves.   

Vzhľadom na to, že v tejto budove sú zriadené predajne a služby, ktoré skvalitňujú 
život občanom predovšetkým sídliska Tarča, spoločnosť IMPOL HOLDING, a. s., a. s., 
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plánuje v okolí tejto budovy dobudovať aj parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť 
predovšetkým občanom využívajúcim služby ponúkané v budove a vo večerných hodinách aj 
občanom bývajúcim v priľahlých bytových domoch.  

Spoločnosť IMPOL HOLDING, a. s., a. s., mestu SNV preto doručila žiadosť 
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 m2, KN-C 7192/8 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 7192/9 (zast. pl.) 
s výmerou 536 m2 a KN-C 7192/10 (zast. pl.) s výmerou 250 m2 (celkom 794 m2; 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 Ves. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku z hľadiska územného 
plánovania súhlasí s predajom predmetných pozemkov. 

Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 4/2020 vyhotoveným 
dňa 06. 03. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je 25 578,00 €.  V návrhu 
uznesenia sú k tejto sume pripočítané náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetných 
pozemkov, a to 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.  

Vzhľadom na to, že na predmetných pozemkoch žiadateľ plánuje vytvoriť 
parkovacie miesta, čím sa skvalitní život a komfort občanov mesta, navrhuje 
pri posudzovaní tejto žiadosti na uvedenú skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný 
zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 8 písm. e (čo je prevod majetku z dôvodu osobitného 
zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

 

 
 

Nehnuteľnosti 
žiadateľa 

Žiadané 
nehnuteľnosti 

Lipová ul. 

ZŠ Lipová 

Dom dôchodcov 

Brezová ul. 
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Podľa geometrického plánu č. 85/2019 



MsZ, 28. 5. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 22 

26 
 

 
 

 
 

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

informáciu o žiadosti IMPOL HOLDING, a.s., 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,  

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 PREDAJA  

Predmetný 
pozemok 

Pozemok KN-
C 7192/7 

(podľa GP). 
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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 m2, KN-C 7192/8 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 7192/9 (zast. pl.) 
s výmerou 536 m2 a KN-C 7192/10 (zast. pl.) s výmerou 250 m2 (Σ 1050 m2) 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., 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 
príslušenstva ďalších parkovacích miest pri jestvujúcom obchodnom objekte 
majiteľa, čím sa skvalitní život a komfort občanov mesta užívajúcich uvedený objekt,   

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

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,  
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie MsZ. 

T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

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

 Žiadateľ plánuje výstavbu parkovíska a chodníka pre polyfunkčnú budovu Gorkého č. 
925, Spišská Nová Ves, pričom podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby: 
„Rekonštrukcia dielní na polyfunkčnú budovu, SO: Parkovisko“ sa ich časť má 
zrealizovať na častiach pozemkov mesta Sp. Nová Ves - par. č. KN-E 52807 (zast. pl), KN-E 
52635 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.   

Na základe uvedeného citovaná spoločnosť navrhuje a žiada usporiadanie vlastníckych 
vzťahov formou uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude NÁJOM 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 m2, určeného na výstavbu vjazdu na budúce parkovisko 
chodník v rámci stavby: „Rekonštrukcia dielní na polyfunkčnú budovu, SO: Parkovisko“. 

Nájomné sa v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová 
Ves v platnom znení určuje vo výške 3,50 €/m2/rok. 

 

 

Oblasť nájmu 
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Cesta 
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Rožňava 
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SÍDLISKO TAR ČA 
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Smer N. Huta 

HASIČI 
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Predmetné časti pozemkov možno žiadateľovi prenajať s prihliadnutím na 
skutočnosť, že sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom, ktorým 
sa bude zabezpečovať výstavba príslušenstva k polyfunkčnej budove Gorkého 925,  
Spišská Nová Ves, zabezpečujúceho skvalitnenie služieb vo verejnom záujme – teda 
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 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“ 

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 NÁJMU  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 m2, určeného na výstavbu vjazdu na budúce 
parkovisko chodník 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 nájomnú cenu 210 €/rok, pričom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkov, ktorým sa 
bude zabezpečovať výstavba príslušenstva k polyfunkčnej budove na Gorkého 
925,  Spišská Nová Ves, zabezpečujúceho skvalitnenie služieb vo verejnom záujme, 

3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 
b) následne návrh nájmu pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Spišskej 

Novej Vsi. 
T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
   
 
9. František Antoš, 053 32 Hnilčík 215, a manž.  Zuzana Antošová, Považská 871/2, 052 
01 Spišská Nová Ves 

Žiadatelia sú podľa LV 5590 bezpodieloví spoluvlastníci pozemkov parc. č. KN-C 
8554/1 (zast. pl.) s výmerou 240 m2 a KN-C 8554/2 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 
a rekreačného domu so súp. č. 9263 postaveného na parc. č. KN-C 8554/2, v Novoveskej 
Hute. 

Mestu Spišská Nová Ves doručili žiadosť o odkúpenie geometrickým plánom č. 
25/2020 (číslo úradného overenia 251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8556/2 (záhrada) s výmerou 210 m2 
– diel 1, 2 a 3 a KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 – diel 4 a 5 (ďalej len „predmetné 
pozemky“) z pozemkov parc. č. KN-E 56011/102, KN-E 56009 a KN-E 56007/3, zapísaných 
v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves. 

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 8556/2 žiadatelia využívajú ako dvor pri 
svojom rekreačnom dome a zároveň je na ňom postavená stavba (prístrešok) v ich 
vlastníctve a novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 8559 žiadatelia chcú využívať ako 
záhradu.  
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Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku súhlasí s predajom 
predmetných pozemkov.  

Hodnota predmetných pozemkov určená znaleckým posudkom č. 22/2020 zo dňa       
20. 05. 2020 Ing. Jánom Baculákom, Spišská Nová Ves, je: 

parc. č. KN-C 8556/2  .....  3 588,90 €, 
parc. č. KN-C    8559  .....  2 307,15 €. 
 
Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva predmetných pozemkov (33,75 € - odmena za 

vyhotovenie znaleckého posudku a 227,00 € - odmena za vyhotovenie geometrického plánu) 
sa premietnu do ceny predmetných pozemkov ako súvisiaci náklad. Správny poplatok za 
vklad do katastra nehnuteľností (66,00 €) uhradí kupujúci. 

 
Vzhľadom na to, že:  

- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 8556/2 je v súvislosti s domom využívaný 
ako dvor pri rekreačnom dome a je na ňom postavený prístrešok vo vlastníctve žiadateľov, 
a súčasne je tento pozemok pre mesto nevyužiteľný, 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, 

- k novovytvorenému pozemku parc. č. KN-C 8559 žiadatelia nemajú žiadne právo 
prednostného prevodu. Ak MsZ prejaví vôľu predať tento pozemok, 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).  

 

 
 

Horská ul. 

Tichá ul. 

Umiestnenie 
predmetných pozemkov 

Novoveská Huta 
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Na základe uvedeného je teda potrebné rozhodnúť dvoma samostatnými 

uzneseniami. 
a) DVOR: 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 

1. berie na vedomie 
informáciu o žiadosti Františka Antoša, 053 32 Hnilčík 215, a manž.  Zuzany Antošovej, 
Považská 871/2, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemkov mesta parc. č. 
KN-E 56011/102, KN-E 56009 a KN-E 56007/3, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, 

KN-C 8559 - záhrada 

KN-C 8556/2 

Prístrešok a rekreačný 
dom žiadateľov 

 

Prístrešok a rekreačný dom 
žiadateľov 
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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 ZÁMER PREDAJA  geometrickým 
plánom č. 25/2020 (číslo úradného overenia 251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, 
IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8556/2 (záhrada) s výmerou 
210 m2 – diel 1, 2 a 3, z pozemkov parc. č. KN-E 56011/102, KN-E 56009 a KN-E 
56007/3, 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 bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Františka Antoša, 053 32 Hnil čík 215, a manž.  Zuzany 
Antošovej, Považská 871/2, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 3 747,62 €, pričom 
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok bol 
a je užívaný v súvislosti s príslušným domom ako dvor pri rekrea čnom dome 
žiadateľov (súp. č. 9263), 

3. ukladá: 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 

8556/2 (záhrada) s výmerou 210 m2 podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona 
o majetku obcí v platnom znení,  

b) následne návrh predaja novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8556/2 (záhrada) 
s výmerou 210 m2 predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi. 

T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

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

informáciu o žiadosti Františka Antoša, 053 32 Hnilčík 215, a manž.  Zuzany Antošovej, 
Považská 871/2, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemkov mesta parc. č. 
KN-E 56009 a KN-E 56007/3, 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 predaj geometrickým plánom č. 
25/2020 (číslo úradného overenia 251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 
43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 – 
diel 4 a 5, z pozemkov parc. č. KN-E 56009 a KN-E 56007/3, zapísaných v LV 4342, kat. 
územie 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 2 500,00 €, 

3. ukladá: 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 
8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona 
o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obch.  zákonníka v plat. znení. 

T: 30. 11. 2020      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. 25/2020 (číslo úradného overenia 
251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku 
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parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 – diel 4 a 5, z pozemkov parc. č. KN-E 
56009 a KN-E 56007/3, zapísaných v LV 4342, kat. územie 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. 25/2020 (číslo 
úradného overenia 251/2020, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 – diel 4 a 5 
(ďalej len „predmetný pozemok“), z pozemkov parc. č. KN-E 56009 a KN-E 56007/3, 
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves: 
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku,  
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 2 500,00 €, 
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na 

odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 
2 500,00 €, 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 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 predmetného 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, 

• účastník OVS, v prípade ak ide o fyzickú osobu, k súťažnému návrhu kúpnej 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 v prípade potreby 
prekládky inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva 
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predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) tieto 
zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, 

• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so 
zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, 

• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že berie na vedomie, že 
predmetný pozemok sa nachádza v dobývacom priestore Spišská Nová Ves, 

• 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, 

• 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 v OVS 
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 28. 05. 2020) zrealizovať 
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.  

T: 30. 11. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

 
   
10. REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591 
Spoločnosť i mesto Spišská Nová Ves majú záujem získať vlastníctvo k pozemkom, 
ktorými potrebujú rieši ť svoje rozvojové zámery. Na základe uvedeného predkladáme 
návrh na zámenu pozemku par. č. KN-E 55560 (orná pôda) s výmerou 1065 m2, zapísaný 
v LV 11508, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech mesta Spišská Nová Ves, za geometrickým 
plánom č. 8/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, 
dňa 20. 2. 2020 pod číslom 113/20, novovytvorený pozemok par. č. KN-C 2596/3 (zas. pl.) 
s výmerou 741 m2  z parcely KN-C 2569/1 (zast. pl.) zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová 
Ves, v prospech REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves.  

Pozemok, ktorý je t. č. vo vlastníctve spoločnosť Realit, s. r. o., mesto potrebuje 
využiť v súvislosti s plánovanými investíciami do atletického štadióna TATRAN, 
pozemok zároveň vyrieši vlastnícke pomery k časti pozemkov slúžiacich ako cestné 
spojenie medzi priľahlými ulicami.  

V prípade spoločnosti Realit, s. r. o. – spoločnosť je vlastníkom nehnuteľností 
tvoriacich areál bývalej pôrodnice. Tie pripravuje na komplexnú prestavbu a pre tento 
zámer potrebuje zabezpečiť aspoň predpísaný počet parkovacích miest, na základe čoho  
žiada o citovaný vyznačený/zobrazený pozemok mesta. 
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Nehnuteľnosti navrhované na vzájomnú zámenu boli ohodnotené znaleckými posudkami č. 
16/2020, vyhotoveným 6. 5. 2020, a č. 10/2020, vyhotoveným 16. 4. 2020, Ing. Jánom 
Baculákom, Spišská Nová Ves, nasledovne: 

- pozemok vo výlučnom vlastníctve navrhovateľa  – 33 483,60 €, 
- pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta – 39 058,11 €.  

 
Vzhľadom na to, že všeobecná hodnota zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, ide 

o zámenu nehnuteľností s finančným vyrovnaním  5 574,51 € v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. 

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

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

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

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:   

Žiadaný 
pozemok 

na zámenu 
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a) pozemku par. č. KN-E 55560 (orná pôda) s výmerou 1065 m2, zapísaného v LV 
11508, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, 
Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,  

b) geometrickým plánom č. 8/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 
Ves, katastrálny odbor, dňa 20. 2. 2020 pod číslom 113/20, novovytvoreného 
pozemku par. č. KN-C 2596/3 (zas. pl.) s výmerou 741 m2  z parcely KN-C 2569/1 
(zast. pl.) zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva spol. 
REALIT s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591, 

s finančným vyrovnaním  5 574,51 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod 
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa do 
vlastníctva pozemok potrebný pre plánované investície do atletického štadióna 
TATRAN, pri čom vlastníctvo pozemku zároveň vyrieši vlastnícke pomery k časti 
pozemkov slúžiacich ako cestné spojenie medzi priľahlými ulicami, 
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: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
***    ***    ***    ***    ***    

   
   
   
   

11.  MIGI spol. s r. o., s. r. o., Matejovce n. Hor. 96, 053 21 Markušovce, IČO 36187232 
Henrich Hadušovský, Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Markušovce 
JUDr. Štefan Bečarik, Banícka 1737/26, 052 05 Spišská Nová Ves 

MIGI spol. s r. o., s. r. o.,  Henrich Hadušovský a JUDr. Štefan Bečarik sú podľa LV 
12166 podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 3057/67 (zast. pl.) s výmerou 
190 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorý sa nachádza v areáli bývalých kasární a tvorí 
plochu okolo budúcich garáží, a teda budúce verejné priestranstvo.  

Mestu Spišská Nová Ves doručili návrh zámeny tohto pozemku za pozemok parc. č. 
KN-C 3057/39 (zast. pl.) s výmerou 189 m2, zapísaný v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 
v prospech mesta Spišská Nová Ves, ktorý sa nachádza v areáli bývalých kasárni za 
jestvujúcim panelovým plotom, a teda je užívaný vlastníkmi priľahlých nehnuteľností 
(ktorými sú aj navrhovatelia zámeny), ako je to vyznačené v grafickej časti tohto materiálu.  

Náklady spojené s realizáciou zámeny nehnuteľností (38,29 € - náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a 66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností) spoločne uhradia obidve budúce zmluvné strany.  

Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o vzájomné majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov, ktorým mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok , 
budúceho verejného priestranstva, 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. 
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Letné kúpalisko 

Pozemky navrhované 
na zámenu 

Športová hala 

Hornád  

Hotel Preveza 
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Pozemok ponúkaný  
mestu na zámenu 

Pozemok mesta 
navrhovaný na zámenu 

Nehnuteľnosť  
Henricha Hadušovského 

Nehnuteľnosti  
JUDr. Štefana Bečarika 
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Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

informáciu o MIGI spol. s r. o., s. r. o.,  Henrichom Hadušovským a JUDr. Štefanom 
Bečarikom 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  bez finančného vyrovnania, a to:  
- parc. č. KN-C 3057/67 (zast. pl.) s výmerou 190 m2, zapísaná v LV 12166, kat. územie 

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

- parc. č. KN-C 3057/39 (zast. pl.) s výmerou 189 m2, zapísaná v LV 1, kat. územie 
Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti MIGI spol. s r. o., s. 
r. o., Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Markušovce, IČO 36187232 - v podiele 
1/10,  Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Markušovce - 
v podiele 4/10 a JUDr. Štefana Bečarika , Banícka 1737/26, 052 05 Spišská Nová Ves 
- v podiele 1/2, 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, ktorý bude v blízkej 
budúcnosti tvoriť verejné priestranstvo mesta, 

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 MsZ Sp. Novej Vsi. 

T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

Pozemok navrhovaný 
na zámenu 
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12. Mesto Sp. Nová Ves – odkúpenie pozemkov KN-C  1354/2 a KN-C 1354/5 
Mesto Spišská Nová Ves sa usiluje o zlepšenie dopravnej situácie pri železničnom 

priecestí v smere na sídlisko Západ I, kde v čase zatvoreného priecestia často dochádza 
ku kolíznym situáciám. Tento nepriaznivý stav možno vyriešiť len výstavbou ďalšieho 
(tretieho) cestného pruhu. Pre tento účel (pre vydanie stavebného povolenia) je potrebné 
k pozemku určeného na zástavbu mať buď vlastnícke právo alebo zml. vzťah k nemu. 

Na základe uvedeného bol oslovený majiteľ pozemkov par. č. KN-C  1354/2 s výmerou 
1461 m2, KN-C 1354/5 s výmerou 24 m2, ktorým je Jozef Regula, Wilsonovo nábrežie 144, 
Nitra. Vlastník pozemkov je ochotný vyjsť mestu v ústrety s tým, že mesto odkúpi pozemky 
v celom rozsahu. Vlastník je ochotný pristúpiť na cenu určenú znaleckým posudkom.  
Vzhľadom na to, že ide o strategicky situovaný pozemok/mky a do tejto oblasti sú 
uvažované aj ďalšie investície, odporúčame pristúpiť na odkúpenie obidvoch pozemkov. 

 
 

 

Odbočovací pruh  
– výňatok z PD 

Predmetný 
pozemok 
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Hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom č. 14/2020, vyhotoveným 8 5. 2020, 
Ing. Alenou Scheerovou, Spišská Nová Ves, je 36 000,00 € (24,24 €/m2). Náklady spojené s 
realizáciou odkúpenia nehnuteľností pôjdu na ťarchu mesta Spišská Nová Ves. 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves: 
1. berie na vedomie  

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, pre uvažované investičné akcie 
mesta Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemkov par. č. KN-C  
1354/2 (orná pôda) s výmerou 1461 m2, KN-C 1354/5 (orná pôda) s výmerou 24 m2, 
zapísaných v LV 5161, k. ú. Spišská Nová Ves, od Jozefa Regulu, Wilsonovo nábrežie 
144, Nitra, za 36 109,78 €, 

3. ukladá  
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.  
T: 30. 9. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

   
13. Slovenská republika, Búdková č. 36, Bratislava – prevod pozemkov mestu Sp. N. Ves  

V zmysle § 2 a 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov má vlastnícke právo Slovenskej republiky k pozemkom pod stavbami vo 
vlastníctve obce, ktoré boli v správe hospodárenia národných výborov všetkých stupňov a 
prešli v roku 1991 z majetku SR do vlastníctva miest a obcí, vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, bezodplatne prejsť do 
vlastníctva obci.  

ZŠ Hutnícka 

Železničné priecestie 

Regionálna veterinárna 
a potravinová správa 

Žiadané pozemky 



MsZ, 28. 5. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 22 

45 
 

Uvedený legislatívny predpis mesto Spišská Nová Ves môže využiť na prevod do svojho 
výlučného vlastníctva pozemkov par. č. : 

- KN-C 1354/6 (orná pôda) s výmerou 6720 m2, zapísaný v LV 4445, 
- KN-E 52259/1 (orná pôda) s výmerou 87 m2,  zapísaný v LV 448, 
- KN-E 55590 (orná pôda) s výmerou 283 m2, zapísaný v LV 448,  
- geometrickým plánom č. 42/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová 

Ves, katastrálny odbor, dňa 13. 5. 2020 pod číslom 250/2020, novovytvorené pozemky 
par. č. KN-C 1340/3 (zast. pl.) s výmerou 94 m2, KN-E 52262/1 (orná pôda) s výmerou 
3977 m2, z parcely KN-E 52262/1 zapísanej v LV 448, k. ú. Sp. Nová Ves,(čo je celkom 

4071 m
2
). 

 
 

Ide o zastavané pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby, a to miestne komunikácie 
postavené pred r. 1991 (s priľahlou plochou, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbami) a 
verejné priestranstvá.  

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

ZŠ Hutnícka 

Železničné priecestie 

Regionálna veterinárna 
a potravinová správa 

Žiadané pozemky 



MsZ, 28. 5. 2020                                                                                 K bodu rokovania č. 22 

46 
 

 
 

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

informáciu o vlastníctve pozemkov SR, v správe SPF, Bratislava, spĺňajúceho 
podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves, 

2. schvaľuje  
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho 
práva k pozemkom par. č. : 

Žiadaný pozemok 

Domov dôchodcov 
SNV 

Gaštanová ul. 

Brezová ul. 

KN-C 1354/6 
( 6720 m2) 
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- KN-C 1354/6 (orná pôda) s výmerou 6720 m2, zapísaný v LV 4445, 
- KN-E 52259/1 (orná pôda) s výmerou 87 m2,  zapísaný v LV 448, 
- KN-E 55590 (orná pôda) s výmerou 283 m2, zapísaný v LV 448, 
- geometrickým plánom č. 42/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 13. 5. 2020 pod číslom 42/2020, 
novovytvoreným pozemkom par. č. KN-C 1340/3 (zast. pl.) s výmerou 94 m2, 

KN-E 52262/1 (orná pôda) s výmerou 3977 m2, z parcely KN-E 52262/1 
zapísanej v LV 448, k. ú. Sp. Nová Ves. 

podľa § 2 a 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská 
Nová Ves, IČO 329 614, 

3. ukladá  
zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.  
T: 30. 6. 2021       Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
   

14.   Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 
041 59 Košice 

Žiadateľ doručil mestu Spišská Nová Ves žiadosť o nájom časti pozemku parc. č.   
KN-E 52497/3 (vodná plocha) zapísaného v LV 4342 a časti pozemku KN-C 10106 (zast. 
pl.), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu spolu 595 m2. Dočasný 
záber týchto častí mestských pozemkov je nutný v súvislosti s plánovanou realizáciou 
verejnoprospešnej stavby „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131, 280, SMB“ (ide 
o spriechodnenie migračných bariér pre ryby v meste Spišská Nová Ves), preto žiadateľ 
navrhuje výšku ročného nájmu na 1,00 €. 

Vzhľadom na to, že žiadané časti mestských pozemkov žiadateľ využije výlučne pri 
realizácii verejnoprospešnej stavby, pri posudzovaní tejto žiadosti je možné na uvedenú 
skutočnosť prihliadať (brať na to osobitný zreteľ), teda postupovať podľa § 9a ods. 9 písm. c 
(nájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa) zákona o majetku obcí v platnom znení.  

 

Rozsah nájmu 

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

žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Košice, 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice, o nájom častí pozemkov parc. č. KN-E 52497/3 a KN-C 
10106, kat. územie Spišská Nová Ves,  

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER NÁJMU časti pozemku parc. č.  
KN-E 52497/3 (vodná plocha), zapísaného v LV 4342, a časti pozemku KN-C 10106 (zast. 
pl.), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 595 m2, 
vymedzených grafickou prílohou stavby „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131, 280, 
SMB“, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 
041 59 Košice, s cenou ročného nájmu 1,00 €, pričom za dôvod hodný osobitného 
zreteľa považuje skutočnosť, že ide o realizáciu stavby vo verejnom záujme,  

3. ukladá 
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle 

ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení, 

Zimný štadión 

Gorkého ul. 

Hornád 

Hotel Preveza 

Umiestnenie žiadaných 
pozemkov 

ZŠ Ing. Kožucha 

Za Hornádom 
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b) následne návrh nájmu nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi. 

T: 30. 9. 2020                                                                      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 

  
VVVEEECCCNNNÉÉÉ   BBBRRREEEMMM EEENNNÁÁÁ:::    
   
15. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

Spoločnosť na základe ods. 2.5. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena č. ZOBZ 2/2018, uzavretej na základe prijatého uznesenia č. 466/2018 z 19. 4. 
2018, vyzvala mesto Spišská Nová Ves na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena 
s právom strpieť umiestnenie stavby „„Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-
TS86“ (v oblasti bývalého Kina Tatry a Slovenskej ulice).  

Nakoľko uvedená zmluva o budúcej zmluve obsahuje klauzulu o úhrade 
jednorazovej odplaty a medzitým 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, je potrebné k uzavretiu príslušnej 
zmluvy prija ť príslušný návrh uznesenia. 
 
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 - 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 
„Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ na pozemkoch par. č. KN-C 
275/1, KN-C 220/1, KN-C 1077/7, KN-C 325/7, KN-C 325/1 a KN-C 325/6, zapísaných 
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 604/2019, 
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 12. 9. 2019 
pod číslom 490/18", 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 
T:  30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 

* * * * * 
 

16. RBS Tatry, s.r.o., s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36516180 
Žiadateľ je stavebníkom a investorom stavby v Priemyselnom parku, Drevárska 2: 

“VÝROBNÁ HALA, VÝSTAVBA VN, TS“ ( ďalej len „predmetná stavba“). Jedná sa 
o úpravu VN rozvádzača a osadenie VN prípojky 22 kW.   

Stavebné povolenie pre túto stavbu  bolo vydané dňa 9. 7. 2018 pod č. 20-1892-3/2018-
ZK.  
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Stavba bola kolaudovaná v dvoch etapách: 
- kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Výrobná hala VN, TS - časť PS 01 Trafostanica 

22/0,4kV"   bolo vydané dňa 06.12.2018 pod č. 20-3165-3/2018-ZK, 
- kolaudačné rozhodnutie pre druhú časť stavby  pod názvom "Výrobná hala, výstavba VN, 

TS  časť SO 01 úprava VN rozvádzača" bolo vydané dňa 16.5.2019 pod č. 20-1170-3/2019-
ZK. 

Nakoľko časť predmetnej stavby sa nachádza v pozemkoch mesta - parc. č. KN-C 
3275/37 (zast. pl.) a KN-C 3275/113 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová 
Ves (v rozsahu 118 m2), žiadateľ doručil Mestu Spišská Nová Ves, ako vlastníkovi 
zaťažených nehnuteľností (pozemkov), žiadosť o zriadenie vecného bremena, pričom presné 
znenie obsahu vecného bremena je citované v návrhu uznesenia. 

Umiestnenie a rozsah vecného bremena sú určené geometrickým plánom č. 56/2018 
(číslo úradného overenia 562/18, vyhotovený DataGEO-Ing. Miloš Kršjak, IČO 10767258).  

Vlastník pozemkov (mesto SNV) má nárok na jednorazovú finančnú náhradu za 
obmedzenie užívania zaťažených nehnuteľností, obvykle vo výške určenej znaleckým 
posudkom.   

Hodnota jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom č. 14/2020 zo dňa 
04. 05. 2020, vyhotoveným Ing. Janom Baculákom, Škultétyho 1, Spišská Nová Ves, na 
586,00 €. 

Jednorazová finančná náhrada za obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti, ako aj 
náklady súvisiace so zriadením vecného bremena ( 66,00 € - správny poplatok za vklad od 
katastra nehnuteľností, 31,88 € - odmena za vyhotovenie znaleckého posudku) idú na ťarchu 
investora predmetnej stavby, ktorým v danom prípade je RBS Tatry, s.r.o., s. r. o., Drevárska 
2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36516180. 
 

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

informáciu o žiadosti RBS Tatry, s.r.o., s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, 
IČO 36516180, ako stavebníka a investora stavby: “VÝROBNÁ HALA, VÝSTAVBA 
VN, TS“ , o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves, 

Miesto  
vecného bremena 

Priemyselný park  
Drevárska č. 2 

OC Madaras 

Mlynská ul. 
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2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zriadenie vecného bremena –– zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:  
"Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka 
a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností (pozemkov) parc. č. KN-C 3275/37 (zast. pl.) a KN-C 
3275/113 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez 
časového obmedzenia) strpieť:  

- uloženie stavby: “VÝROBNÁ HALA, VÝSTAVBA VN, TS“ v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 56/2018 (číslo úradného overenia 562/18, vyhotovený DataGEO-Ing. 
Miloš Kršjak, IČO 10767258),   

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy elektrického vedenia v pozemkoch parc. č. 
KN-C 3275/37 a KN-C 3275/113, 

- vstup na pozemky parc. č. KN-C 3275/37 a KN-C 3275/113 v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti súvisiacej s uloženým elektrickým vedením“, 

za jednorazovú odplatu 586,00 € a úhradu sprievodných nákladov,  
3. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia a vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

T: 30. 11. 2020     Z: ved. odd. správy majetku 
 

 
* * * * * 

 
 
17. Ivan Tököly, Sadrovcová 9303/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves 

Žiadateľ je podľa LV 6153 spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov parc. č. KN-C 
8094/1, KN-C 8094/3, KN-C 8094/4, KN-C 8094/5, KN-C 9797/2 a KN-C 9797/5 
a rodinného domu so súp. č. 9303 na parc. č. KN-C 8094/3, a tiež hospodárskej budovy na 
parc. č. 9797/5, kat. územie Spišská Nová Ves. Nakoľko jediná príjazdová cesta k týmto 
nehnuteľnostiam vedie cez pozemok vo vlastníctve mesta, žiadateľ požiadal o uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena s povinnosťou strpieť prejazd a prechod cez časť 

Situovanie a rozsah 
vecného bremena 

Nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa 
o zriadenie vecného 

bremena 

Pozemky vo vlastníctve 
mesta SNV 

Podľa geometrického plánu č. 56/2018 
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lesného pozemku parc. č. KN-C 9797/6 (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“), zapísaného 
v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom           
č. 38/2020 (číslo úradného overenia 239/2020, vyhotovený GEOKAN s. r. o., IČO 
36595578). Rozsah vecného bremena je 56 m2.  

 
 

 

Novoveská Huta 

Pozemky mesta 

Nehnuteľnosti 
v spoluvlastníctve 

žiadateľa 

Umiestnenie 
vecného bremena 
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Nehnuteľnosti 
v spoluvlastníctve žiadateľa 
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vecného bremena 
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V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, vlastník pozemku (mesto) má nárok na 

jednorazovú finančnú náhradu za obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti. V tomto 
prípade pôjde o sumu dohodou (nakoľko náklady na vypracovanie znaleckého posudku by 
značne presiahli vypočítanú hodnotu „odškodnenia“). Náklady súvisiace so zriadením 
vecného bremena uhradí žiadateľ. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
1. berie na vedomie 

informáciu o žiadosti Ivana Tökölyho, Sadrovcová 9303/15, 053 31 Novoveská Huta, 
Spišská Nová Ves, o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, 

2. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zriadenie vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:  
„Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka 
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 9797/6, kat. územie Spišská Nová Ves, natrvalo / t. j. bez 
časového obmedzenia/ strpieť právo vstupu, prechodu, prejazdu, peši, motorovými a 
nemotorovými dopravnými prostriedkami cez túto nehnuteľnosť, v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. 38/2020 (číslo úradného overenia 239/2020, vyhotovený 
GEOKAN s. r. o., IČO 36595578), v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka 
nehnuteľností pozemkov parc. č. KN-C 8094/1, KN-C 8094/3, KN-C 8094/4, KN-C 
8094/5, KN-C 9797/2 a KN-C 9797/5 a rodinného domu so súp. č. 9303 na parc. č. KN-C 
8094/3 a hospodárskej budovy na parc. č. 9797/5, kat. územie Spišská Nová Ves,  za 
jednorazovú odplatu vo výške 100,00 eur,  

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia. 

T: 30. 9. 2020      Z: ved. odd. správy majetku 
* * * * * 
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18. Mária Horbaľová, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves 
Mária Horbaľová je podľa LV 4392 výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v kat. území 

Spišská Nová Ves (miestna časť Ferčekovce), a to pozemku parc. č. KN-C 7678/102 a 
rodinného domu súp. č. 2751 na ňom postavenom. 

Mestu doručila žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) 
s výmerou 74 m2 (nachádzajúca sa medzi nehnuteľnosťami žiadateľky a nehnuteľnosťami 
susedov manž. Bubeníkovcov) a parc. č. KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2 (dlhodobo 
užívaná žiadateľkou ako záhrada). 

Uznesením MsZ Spišskej Novej Vsi č. 125/2019 zo dňa 26. 09. 2019 bol schválený 
predaj týchto nehnuteľností do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 4 863,38 €.  

Kúpna cena predmetných pozemkov bola stanovená ako súčet hodnoty predmetných 
pozemkov určenej znaleckým posudkom č. 22/2019 vyhotoveným dňa 23. 04. 2019 Ing. 
Jánom Baculákom (4 629,35 €) a nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva nehnuteľností 
(odmena za vyhotovenie geometrického plánu, odmena za vyhotovenie znaleckého posudku a 
66,00 € - správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností). 

Hodnota predmetných pozemkov podľa uvedeného znaleckého posudku je: 
parc. č. KN-C 7678/221 ..... 1 805,60 € (24,40 €/m2), 
parc. č. KN-C 9696/97   ..... 2 823,75 € (22,59 €/m2),  
spolu teda                            4 629,35 €. 

Mária Horba ľová nepristúpila k podpisu kúpnej zmluvy z dôvodu – podľa nej - 
vysokej kúpnej ceny. 

Mestu doručila list (kópiu prikladáme), v ktorom uvádza, že k listu dokladá nové 
znalecké posudky na určenie hodnoty predmetných pozemkov, a to znalecký posudok č. 
8/2020, ktorým bola stanovená hodnota pozemku parc. č. KN-C 7678/221 (je k dispozícii 
k nahliadnutiu na oddelení správy majetku) a znalecký posudok č. 5/2020, ktorým bola 
stanovená hodnota pozemku parc. č. KN-C 9696/97 (ten však k listu nebol doložený).  

K tejto problematike uvádzame, že: 
- znalecký posudok znalca Ing. Baculáka nemáme dôvod spochybňovať, nakoľko 

sa napr. v súdnom spore mesta preukázalo, že jeho znalecké posudky boli 
vypracovávané na patričnej odbornej úrovni (neboli spochybnené ani Najvyšším súdom 
SR, ktorý rozhodoval o dovolaní v spore medzi mestom Spišská Nová Ves a fyzickou 
osobou, ktorá predčasom kúpila pozemok od mesta, 

-  rovnako aj mesto by pri rovnakom postupe mohlo uvažovať o vyslovení 
pochybností o správnosti sťažovateľkou doručeného znaleckého posudku, pretože cena 
5,38 €/m2 pozemku nám nie je známa ani v najokrajovejších častiach mesta, 

 - pri objednávaní znaleckých posudkov sa vyhýbame akémukoľvek 
ovplyvňovaniu či usmerňovaniu znalca, nakoľko ten je zodpovedný za svoju znaleckú 
činnosť, 

- znalcom vypočítaná hodnota pozemku zodpovedá obvyklej cene pozemkov, 
ktoré mesto v tejto mestskej časti predávalo a predáva, 

- hoci by sa aj zakladalo na pravde, že znalcom vypočítaná cena je privysoká, 
mestu, ako vlastníkovi pozemku, nič nebráni v tom, aby uznesením MsZ určilo vyššiu 
kúpnu cenu nehnuteľnosti ako je cena vypočítaná znaleckým posudkom (v tomto 
prípade napr. na úrovni obvyklých ocenení pozemkov v tejto lokalite), 

- MsZ pri rozhodovaní o cene pozemkov nikdy neprihliadalo na sociálnu stránku 
žiadateľov, ale na povinnosť pri predaji obecných nehnuteľností čo najvýhodnejšie ich 
speňažiť,  
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- druhý zo žiadateľov, ktorého žiadosť bola predmetom prerokovávania predaja 
pozemku v tejto časti Ferčekoviec, cenu rešpektoval, kúpnu zmluvu podpísal a t. č. už je 
vlastníkom žiadaného pozemku. 

Na základe uvedeného žiadame o stanovisko MsZ, nakoľko  uznesenie MsZ SNV 
č. 125/2019 zo dňa 26. 09. 2019 je platné, účinné a spolovice už aj realizované. 

 

 
* * * * * 

 
 
V Spišskej Novej Vsi 21. 5. 2020 
Vypracovali: Ing. Ľ. Andráš, Ing. A. Tkáčová, Ing. M. Kellner, Ing. Krotký(2)    

          


