
MsZ, 25. 2. 2010                                                                                    K bodu rokovania: 6. 

PLNENIE UZNESENÍ MsZ - dodatok 
 
 

V rámci vypracovaného a cestou „digitálneho zastupiteľstva“ členom poslaneckého 
zboru MsZ Sp. Novej Vsi doručeného materiálu k 6. bodu rokovania – Plnenie uznesení MsZ 
- je uvedená aj informácia o stave plnenia uznesenia MsZ č. 566 z 18. 6. 2009. Ide 
o uznesenie, ktorým bola schválená výpožička pozemku prináležiacieho k ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves, pre vlastníka školy – pre 
Rímskokatolícku Cirkev, Farnosť Spišská Nová Ves, Letná ul. č. 60, Spišská Nová Ves. 
Podľa tohto uznesenia nájomná zmluva nebola uzavretá, nakoľko od vlastníka budovy školy 
nebola doručená nami požadovaná dokumentácia (grafické prílohy z projektovej 
dokumentácie na prístavbu, nadstavbu, modernizáciu a stavebné úpravy na obvodovom plášti 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi).  

Ako bolo v rámci rokovaní MsZ o danej problematike spomenuté, prevod a prenájom 
predmetných nehnuteľností súvisel so zámerom budovu Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 
modernizovať s použitím externých zdrojov. Keďže doposiaľ nebola dopracovaná potrebná 
projektová dokumentácia, platnosť hore uvedeného uznesenia sme navrhli predĺžiť do 30. 
11. 2010.  

V súčasnosti sa realizácia spomenutého zámeru posunula ďalej, pričom už sú 
známe aj podmienky pre podávanie žiadostí o externé finančné prostriedky – v zmysle 
podmienok výzvy ROP-1. 1-2010/1 o finančné zdroje na realizáciu projektu „Prístavba, 
nadstavba, modernizácia a stavebné úpravy na obvodovom plášti ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Spišskej Novej Vsi“ nie je oprávnený požiadať vlastník budovy, ale 
zriaďovateľ ZŠ, ktorým je Rímskokatolícka Cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, 
Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie. Žiadateľ je v rámci žiadosti povinný 
preukázať vzťah aj k pozemkom, ktorých sa zámer bude týkať. Vzhľadom na túto novú 
situáciu bolo Mesto Spišská Nová Ves dňa 24. 2. 2010 písomne požiadané o prenájom 
pozemkov KN 22/1 (pozemok zastavaný budovou školy) a časť parcely KN 22/10 
(spevnená – asfaltová - plocha o výmere 2927 m2) v rozsahu 42,18 m2. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:  
- uznesenie č. 566 MsZ z 18. 6. 2009 zrušiť (v celom rozsahu), 
- prijať nové uznesenie, ktorým by bol naplnený pôvodný zámer, avšak 

prostredníctvom Rímskokatolíckej Cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie, 
Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie. 

 
Vzhľadom na to, že ide o prenájom pozemkov určených výlučne na realizáciu 

hore uvedeného projektu, ktorý – v súvislosti s využitím budovy na školské účely – bude 
mať prínos verejnoprospešného charakteru, odporúčame ho v zmysle zákona 
o obecnom zriadení v platnom znení a zákona o majetku obcí v platnom znení 
považovať za prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle čoho o jeho schválení musí 
rozhodnúť trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 

 
Návrh na uznesenie (označenie jednotlivých jeho častí nadväzuje na návrh 
uznesenia k „Plneniu uznesení MsZ“, ktoré je uvedené na krycom liste 
pôvodného materiálu, nakoľko ak bude dole uvedený návrh uznesenia schválený, 
jeho jednotlivé časti budú zakomponované do neho): 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

b) schvaľuje zrušenie uznesenia č. 566 MsZ z 18. 6. 2009, 
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c) schvaľuje prenájom pozemkov zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, 
KN 22/1 a KN 22/10 na realizáciu projektu hodného osobitného zreteľa: 
„Prístavba, nadstavba, modernizácia a stavebné úpravy na obvodovom 
plášti ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi“ Rímskokatolíckej 
Cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 9, 053 04 
Spišské Podhradie, na obdobie 10 rokov za celkové ročné nájomné 1,00 € 
bez priebežnej valorizácie podľa oficiálnej ročnej inflácie v SR. 

3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného nájomného vzťahu k pozemkom KN 22/1 a KN 22/10 
so schváleným žiadateľom. 
Z: 30. 6. 2010            Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
 
 
SNV, 24. 2. 2010  
 
Vypracoval: Ing. M. Kellner 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


