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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  31. 05. 2010 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 03. 06. 2010 
 
 
 
PREDMET: Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností - DODATOK  
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ing. M. Kellner   
    
 
  
Prerokované:  - - -  
 
  
 
Dôvod predloženia: úlohy MsÚ  
 
 
  
Prizvaný: - - -  
 
 
  
Podpisy:  

   
  
 
 
Návrhy na uznesenia 
 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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5. RUPKKI, s. r. o., Iliašovská č. 33, Smižany 
 Uvedená spoločnosť pripravuje výstavbu telekomunikačného vykrývača pre obec 
Hnil čík. Ide o stožiar s technologickým zariadením s plánovanou výškou 4,5 m, ktorého 
základňa bude mať rozmery 1,2 m x 1,2 m. Celková plocha potrebná na realizáciu 
stavby je 9 m2. Situovanie stožiara je plánované nad hornú časť Hnilčíka, na hrebeň 
Trubačovca (t. č. bez lesného porastu), do blízkosti jestvujúceho telekomunikačného stožiara 
inej spoločnosti. Využiteľnosť stavby je plánovaná na 15 rokov. 
 Na základe uvedeného spoločnosť RUPKKI, s. r. o., Smižany, žiada mesto Sp. Nová 
Ves o nájom časti parcely KN-C 1932/1 (lesný pozemok) o výmere 50 9514 m2, zapísaný na 
LV 665 v rozsahu 9 m2 na dobu 15 rokov pre účely výstavby telekomunikačného stožiara. 
 Vzhľadom na to, že ide o nájom pozemku plánovaného na stavebné využitie a nájom 
je žiadaný na 15 rokov, v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta je 
žiaduce uznesenie MsZ. Keďže ide o nájom pozemku bez zverejnenia, na schválenie 
žiadosti je potrebný súhlas 3/5-tinovej väčšiny prítomných poslancov MsZ. 
 

 
 
 
 Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti spoločnosti RUPKKI, s. r. o., Smižany, 
2. vyhlasuje, 

že realizáciu uvedenej špecifickej stavby považuje za skutočnosť hodnú osobitného 
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a na základe čoho 
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trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c zákona o majetku 
obcí v platnom znení: 

3. schvaľuje  
 nájom (vrátane dočasného vyňatia z LPF) časti parcely KN-C 1932/1 (lesný 
pozemok) o výmere 50 9514 m2, zapísaný na LV 665, k. ú.  Hnilčík, v rozsahu 9 m2 na dobu 
15 rokov pre RUPKKI, s. r. o., Iliašovská č. 33, Smižany, za nájomné 16,60 €/m2/rok 
s pravidelnou úpravou podľa koef. ročnej inflácie, bez náhrady za ušlú produkciu lesa, 
 4. ukladá 

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na nájom nehnuteľnosti podľa schváleného 
uznesenia. 
T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

* * * * * 
 
6. Peter Varga s manž., Goldírova 5, Košice 
 Peter Varga s manželkou je investorom stavby podľa PD „Rekreačná chata – 
novostavba“ na parcele KN-C 499/1 v k. ú. Mlynky , ktorá je ich vlastníctvom. Súčasťou 
tejto stavby je aj „Preložka časti vedenia DR a TV“. Kvôli výstavbe rekreačnej chaty je 
potrebné vykonať preložku viacerých inžinierskych sietí. Jednou z nich je aj elektrické 
vedenie. Jednou z podmienok prekládky je umiestnenie nového podperného bodu (stĺpa, 
resp. stožiara) na pozemku mesta Spišská Nová Ves. Ide o parcelu KN-C 1649/1 (lesný 
pozemok). 
 Na základe uvedeného investor žiada o súhlas s umiestnením podperného bodu 
NN el. vedenia na parcele KN-C 1649/1 zapísanej v LV 559, k. ú. Mlynky, podľa 
predloženej PD a zároveň o súhlas na zriadenie príslušného vecného bremena v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361. 
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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o žiadosti Petra Vargu z Košíc, 
2. schvaľuje: 
a. umiestnenie podperného bodu NN el. vedenia na parcele KN-C 1649/1 zapísanej 
v LV 559, k. ú. Mlynky, podľa PD Rekreačná chata – novostavba“, 
b. zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, na časť parcely KN-C 
1649/1 zapísanej v LV 559, k. ú. Mlynky, na ktorej bude umiestnená časť stavby SO 
Preložka časti vedenia DR a TV realizovanej podľa PD Rekreačná chata – 
novostavba“, 

 3. ukladá 
zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa schváleného uznesenia. 
T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

 
 
Sp. Nová Ves, 03. 06. 2010 
 
Vypracoval:  Ing. M. Kellner 
 
 

        


