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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  27. 04. 2010 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 29. 04. 2010 
 
 
 
PREDMET: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností - dodatok 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ing. M. Kellner   
    
 
  
Prerokované: v rámci grémia prednostu  
 
  
 
Dôvod predloženia: úlohy MsÚ 
 
 
  
Prizvaný: - - -  
 
 
  
Podpisy:  

   
  
 
 
Návrh na uznesenie 
 
tvorí súčasť materiálu. 
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VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTE ĽNOSTÍ – 
- DODATOK  

 
21. Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92Zvolen 
 Citovaná inštitúcia je vlastníkom nehnuteľností na Sadovej ulici v k. ú. Spišská Nová 
Ves, a to: 
 - budova súp. č. 2315 (druh stavby: „iná budova“) postavená na parcele KN-C 4657, 

- parcela KN-C č. 4654 (zast. pl.) o výmere 42 m2, 
- parcela KN-C č. 4656 (zast. pl.) o výmere 164 m2, 
- parcela KN-C č. 4657 (zast. pl.) o výmere 531 m2, 
- parcela KN-C č. 4661 (zast. pl.) o výmere 226 m2, čo je spolu 963 m2. 

 Ide o tzv. prebytočný majetok štátu v správe uvedenej inštitúcie. V zmysle zákona 
o správe majetku štátu je nám ponúkaný za 50 %-nú hodnotu určenú znaleckým 
posudkom, čo konkrétne je 130 500,00 € (3,93 mil. niekdajších Sk). 
 List (ponuka) nám bol doručený dňa 23. 4. 2010 a v prípade, ak by mesto malo 
o citovaný majetok záujem, v zmysle platnej legislatívy by muselo kladne reagovať do 30 
dní od doručenia ponuky, v opačnom prípade bude identická ponuka smerovaná KSK. 
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na rozhodnutie o doručenej ponuke, pričom 
poznamenávame, že v rozpočte mesta na rok 2010 už nie sú voľné prostriedky na väčší 
nákup ďalších nehnuteľností. 

 
 

 

Predmetná budova 
s príslušnými pozemkami 

v popredí 
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Materiál nebol predmetom rokovania MsR. 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie 
informáciu o ponuke na odkúpenie nehnuteľností SR v správe Národného lesníckeho 
centra, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, 
2. ne-schvaľuje 
odkúpenie ponúkaných nehnuteľností. 
 

Parcela KN-C  
za budovou, 
využívaná  

ako záhrada 
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Sp. Nová Ves, 27. 4. 2010 
 
 Vypracoval: Ing. Kellner 

 


