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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
 Na základe mestu Spišská Nová Ves doručených žiadostí o vysporiadanie vlastníctva 
nehnuteľností, ako aj na základe reálneho priebehu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
Spišskej Novej Vsi predkladáme v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku 
obcí na prerokovanie nižšie uvedenú problematiku vlastníctva nehnuteľností mesta Spišská 
Nová Ves:  
 
1. MICRO JUNTAS SK, s.r.o., Sadová 12, Spišská Nová Ves   

 
Žiadateľ je spoločnosťou etablovanou v našom mesta od r. 2003. Výrobnou náplňou 

spoločnosti u nás je produkcia tesnení, v rámci ktorej zamestnáva 33 pracovníkov. 
V súčasnosti plánuje nárast výroby, pre ktorú však je potrebné zabezpečiť nové výrobné 
priestory. 

Na základe uvedeného sa spoločnosť obrátila na mesto Spišská Nová Ves so 
žiadosťou o pozemok, na ktorom by mohla vybudovať novú výrobnú halu. Pre tento účel sú 
vyhovujúce voľné parcely v priemyselnom parku. Ide o časti parciel KN 3275/2, KN 3275/50, 
KN 3275/17 a KN 3275/43. 

Na základe skutočného stavu pozemkov v priemyselnom parku navrhujeme pre 
žiadateľa schváliť predaj pozemku ako geometrickým plánom č. 45/2008 novovytvorenú 
parcelu KN 3275/74 (zast. pl.) o výmere 3005 m2. Pozemok je dostupný po jestvujúcej 
komunikácii. 

Návrh na kúpnu cenu pozemku: 500,- Sk/m2. 
 

 
 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské  zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  odpredaj  pozemku – parcela KN 3275/74 (zast. 
pl.) o výmere 3005 m2  - ako novovytvorenú parcelu podľa GP č. 45/2008 vyhotoveného Ing. 
Pavolom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. N. Ves, pre 

MICRO JUNTAS SK, s.r.o., Sadová 12, Spišská Nová Ves, 
za cenu 500,- Sk/m2. 

* * * * * 
 
 
2. Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotínov v Sp. Novej Vsi, Hutnícka č. 2, 
Spišská Nová Ves  
 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uznesením č. 335 zo dňa 24. 4. 2008 
schválilo vysporiadanie (odpredaj) pozemku tvoriaceho časť prístupovej rampy do garáže pri 
polyfunkčnom objekte na sídlisku Západ I pre „Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – 
Pallotini, Nám. M. Pajdušáka 5, Smižany“.  
 Vzhľadom na to, že medzičasom sa vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti stal 
samostatný právny subjekt – Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotínov v Sp. 
Novej Vsi, Hutnícka č. 2, Spišská Nová Ves – pre uskutočnenie vysporiadania vlastníctva 
pozemku je potrebné jestvujúce uznesenie MsZ zosúladiť s novovzniknutým stavom 
vlastníctva predmetnej stavby. 
 Na základe uvedeného navrhujeme citované uznesenie č. 335/24. 4. 2008 zrušiť 
a predaj predmetného pozemku  KN 1406/9 o výmere 12 m2 schváliť v prospech cirkevnej 
organizácie Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotínov v Sp. Novej Vsi, 
Hutnícka č. 2, Spišská Nová Ves. 

Žiadaný 
pozemok 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské  zastupiteľstvo: 
 - ruší uznesenie č. 335 z 24. 4. 2008, 
 - s ch v a ľ u j e  odpredaj  pozemku – parcela KN 1406/9 (zast. pl.) o výmere 12 m2  - ako 
novovytvorenú parcelu podľa GP č. 26/2008 vyhotoveného geodetom M. Holováčom, Markušovská 
cesta č. 1, Sp. N. Ves, pre 

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotínov v Sp. Novej Vsi, 
 Hutnícka č. 2, Spišská Nová Ves, 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
* * * * * 

 
 
3. VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, Košice 
 
 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi uzneseniami č. 290 z 28. 2. 2008 a č. 329 
z 24. 4. 2008 schválilo vzájomné vysporiadanie pozemkov, ktoré sa malo uskutočniť 
vzájomnou zámenou s tým, že rozdiel vo výmerách pozemkov sa mal riešiť doplatkom 
v prospech mesta. 
 V záujme maximálneho možného urýchlenia vysporiadania pozemku KN 9680/52 
v prospech mesta Spišská Nová Ves (pre účely výstavby skládky drevoštiepky) sa uskutočnilo 
iba vysporiadanie (zámena) citovanej parcely za parcelu KN 9683/4, kým prevod vlastníctva 
parcely KN 9683/5 ostal nerealizovaný. Aby sa pôvodne schválený zámer mohol dotiahnuť 
do konca, je potrebné prijať aktualizované uznesenie MsZ v tom zmysle, že vysporiadanie 

Predmetný 
pozemok 
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parcely KN 9683/5 nebude riešené doplatkom k zámene spomenutých pozemkov, ale 
samostatným predajom. 
 
Návrh na uznesenie: 
 Mestské  zastupiteľstvo: 
 - ruší uznesenie č. 329 z 24. 4. 2008, 
 - s ch v a ľ u j e  odpredaj  pozemku – parcela KN 9683/5 (zast. pl.) o výmere 4 058 m2  - 
ako novovytvorenú parcelu podľa GP č. 15/2008 vyhotoveného geodetom M. Holováčom, 
Markušovská cesta č. 1, Sp. N. Ves, pre 

VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, Košice,  
za cenu 80,- Sk/m2. 

* * * * * 
  

 
4.  Róbert Barbuš, Kollárova 31, Sp. Nová Ves,  Pavol Petrovič, Mengušovská 3, Levoča 

 
V rámci rokovania MsZ Spišskej Novej Vsi dňa 19. 6. 2008 bol vyššie uvedeným 

žiadateľom schválený predaj  dvoch novovytvorených parciel po 6 m2, na ktorých sú 
vybudované dva vstupy do domu - budovy s. č. 904 (sídl. Tarča - ul. Gaštanová). Budova je 
v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Ide o novovytvorenú parcelu KN 7192/4 o výmere 
6 m2 (zast. plocha) a novovytvorenú parcelu KN 7192/5 o výmere 6 m2 (zast. plocha). 

Predaj pozemkov bol schválený uznesením č. 367 z 19. 6. 2008, do neho však nebolo 
zakomponované ustanovenie o výške kúpnej ceny, preto navrhujeme, aby predmetné 
uznesenie bolo doplnené o časť schvaľujúcu cenu pozemkov vo výške stanovenej 
znaleckým ohodnotením, čo je v súlade s uznesením MsZ č. 128 z 21. 06. 2007  (schválenie 
predaja podľa Zásad predaja pozemkov mesta Sp. N. Ves formou zmluvy o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy). 

 

 

Žiadané 
parcely 
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Návrh na uznesenie: 
 Mestské  zastupiteľstvo: 
 - ruší uznesenie č. 367 z 19. 6. 2008, 
 - s ch v a ľ u j e  odpredaj  pozemkov – parcela KN 7192/4 (zast. pl.) o výmere 6 m2 

a parcela KN 7192/5 (zast. pl.) o výmere 6 m2  - do podielového spoluvlastníctva (po ½)  pre 
Róberta Barbuša, Kollárova 31, Sp. Nová Ves,  
a Pavola Petroviča, Mengušovská č. 3, Levoča, 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

* * * * * 
 

 Mestské  zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi  U K L A D Á  vlastníctvo nehnuteľností 
uvedených pod bodmi č. 1 . až č. 4.  tohto materiálu vysporiadať v prospech schválených 
nadobúdateľov vlastníctva. 
 
Termín: 30. 06. 2009      Zodpovedný: Ing. Peter Petko  
 

* * * * *  
 
 
 
 
SNV, 12. 08. 2008 
 
Vypracoval: Ing. M. Kellner 
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