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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 
 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracovali:  V. Číková, Ing. Kellner   
    
 
  
Prerokované: v MsR,  
 
  
 
Dôvod predloženia: úlohy MsÚ a uznesenia MsR 
 
 
  
Prizvaný: - - -  
 
 
  
Podpisy:  

   
  
 
 
Návrhy na uznesenia 
 
tvoria súčasť jednotlivých bodov materiálu. 
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1. Firma Rudolf Spišská Nová Ves, Gastronomické služby, Ing. Milan Kamenický, 
Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves 

Všeobecne známym je zámer mesta Spišská Nová Ves v spolupráci s investorskými 
subjektmi revitalizovať spustnuté priestranstvo tvorené parcelou KN 2483/1 
a priľahlými pozemkami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve centra mesta. 
Podľa z nám dostupných informácií predmetné územie by malo byť v dohľadnej dobe 
využité na výstavbu OC BILLA. Tento zámer je však t. č. zabrzdený nevyriešeným 
vzťahom k pozemku parc. č. KN 2481/2, ktorého výlučným vlastníkom je Ing. Milan 
Kamenický, Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves (vlastníctvo je zapísané v LV č. 5258). 

Vzhľadom na to, že ide o pozemok tvoriaci prístupovú komunikáciu, ktorá by mala 
byť využitá pre zásobovanie spomenutého OC, vedenie Mesta Spišská Nová Ves sa usiluje 
nájsť všeobecne prijateľné riešenie jestvujúceho stavu tak, aby boli splnené jednak zámery 
investora OC a zároveň aby terajší vlastník predmetnej parcely mal zabezpečený voľný 
prístup do dvorovej časti svojho objektu  Zimná č. 35  (súp. č. 169 na parcele KN 2480).  

Túto problematiku sme navrhli vyriešiť prevzatím pozemku KN-C 2481/2 
o výmere 366 m2 (podľa GP č. 15/2010 vyhotoveného  dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom 
Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves) zastavaného cestnou komunikáciou do 
vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves s tým, že táto komunikácia sa po rekonštrukcii stane 
verejnou komunikáciou. Ako primeraná protihodnota je navrhovaný pozemok KN-C 
2569/2 o výmere 366 m2 nachádzajúci sa v tej istej lokalite. Primeranosť je daná situovaním 
v rovnakej lokalite, obidve majú spevnený povrch a majú rovnakú výmeru. 

Ing. Milan Kamenický  bol s týmto návrhom písomne oboznámený, súhlasí s ním, 
avšak požaduje, aby súčasťou zámeny bol aj prevod vlastníctva časti pozemku mesta 
Spišská Nová Ves KN-C 5819/1 (zast. pl.), a to novovytvorenú parcelu KN-C 5819/6 
(zast. pl.) o výmere 64 m2 podľa GP č. 16/2010 vyhotoveného dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom 
Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves, nachádzajúcu sa pri prevádzkovom 
objekte žiadateľa na sídlisku Mier (Ing. Kamenický o jeho odkúpenie požiadal listom zo 
dňa 5. 10. 2009, žiadosť bola predmetom rokovania MsR zo dňa 15. 10. 2009, avšak tá ju 
nakoniec stiahla z rokovania). Ing. Kamenický svoju vtedajšiu žiadosť odôvodnil prijatím 
zákona o ochrane nefajčiarov, v zmysle ktorého firma potrebuje realizovať stavbu na 
oddelenie fajčiarskej a  nefajčiarskej časti prevádzky, a preto uvažuje so 
stavebným uzatvorením terajšej letnej terasy. 

Uvedený návrh vysporiadania vlastníctva komunikácie na parcele KN-C 2481/2 
MsR uznesením č. 650 zo dňa 25. 3. 2010 odporúča schváliť. 

Ceny zamieňaných nehnuteľností určené znaleckým posudkom č. 17/2010 
vypracovaným 1. 6. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, sú:  

- KN-C 2481/2 16 890,90 €, 
- KN-C 2569/2 16 890,90 €, 
- KN-C 5819/6   1 873,92 €.  
 
Návrh na uznesenie: 

  
Mestské zastupiteľstvo:  

 1. Schvaľuje: 
zámenu pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves, parcela KN 2569/2 (zast. plocha) 

o výmere 366 m2 a časť pozemku mesta Spišská Nová Ves KN-C 5819/1 (zast. pl.) 
o výmere 6232 m2, a to novovytvorenú parcelu KN-C 5819/6 (zast. pl.) o výmere 64 m2 
podľa GP č. 16/2010 vyhotoveného dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za 
Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves, z vlastníctva Mesta Sp. Nová Ves pre Ing. Milana 
Kamenického, Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves, za časť parcely KN 2481/2 (zast. 
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plocha) o výmere 440 m2, a to parcelu KN-C 2481/2 (zast. pl.) o výmere 366 m2 podľa GP 
č. 15/2010 vyhotoveného dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, 
Sp. Nová Ves, z vlastníctva Ing. Milana Kamenického, Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves, 
pre Mesto Spišská Nová Ves, pri čom Ing. Kamenický mestu doplatí sumu 1 873,92 € 
zodpovedajúcu hodnote pozemku určeného znaleckým posudkom č. 17/2010 
vypracovaným 1. 6. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, 

2. Ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 

T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
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Žiadaný pozemok pri 
Reštaurácii Rudolf 
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* * * * * 
2. Zimná č. 72 v Sp. Novej Vsi – predaj verejnou obchodnou súťažou  
 Mesto Spišská Nová Ves v zmysle uznesenia MsZ č. 663 zo dňa 25. 2. 2010 zverejnilo 
zámer predaja nehnuteľností – budova súpisné č. 208, orientačné označenie Zimná č. 72, 
na parcele KN 2614 (zast. plocha) o výmere 712 m2, parcela KN 2614 (zast. plocha) 
o výmere 712 m2, zapísané na LV č. 1, za cenu, ktorá presiahne 225 000,00 €. 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená s podmienkami zverejnenými od 22. 4. 2010 
na úradnej tabuli, dňa 28. 4. 2010 v regionálnom periodiku Spišský korzár (bez zverejnenia 
podmienok, ale s odkazom na miesto, kde ich záujemcovia mohli získať) a podmienky súťaže 
boli od 22. 4. 2010 uverejnené aj na internetovej stránke mesta Sp. Nová Ves 
www.spisskanovaves.eu. Lehota na podávanie návrhov kúpnych zmlúv bola určená do 13.00 
hod. dňa 21. 5. 2010. 

O odkúpenie uvedených nehnuteľností (budovy Zimná č. 72 s príslušným 
pozemkom) nikto neprejavil záujem.  
 
 Návrh uznesenia: 
  

Mestské zastupiteľstvo 
 berie na vedomie 

informáciu o priebehu výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy Zimná č. 
72 s príslušným pozemkom). 
 

 
3. Zimná č. 71 v Sp. Novej Vsi – predaj verejnou obchodnou súťažou 

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle uznesenia MsZ č. 663 zo dňa 25. 2. 2010 zverejnilo 
zámer predaja nehnuteľností súpisné č. 207, orientačné označenie Zimná č. 71, na parcele 
KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2, parcela KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 
m2, KN 2612/2 (zast. plocha) o výmere 32 m2, KN 2612/3 (zast. plocha) o výmere 37 m2, 
KN 2612/4 (zast. plocha) o výmere 52 m2, zapísané na LV č. 1, za cenu, ktorá presiahne 
161 000,00 €. 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená s podmienkami zverejnenými od 22. 4. 2010 
na úradnej tabuli, dňa 27. 4. 2010 v regionálnom periodiku Spišský korzár (bez zverejnenia 
podmienok, ale s odkazom na miesto, kde ich záujemcovia mohli získať) a podmienky súťaže 
boli od 22. 4. 2010 uverejnené aj na internetovej stránke mesta Sp. Nová Ves 
www.spisskanovaves.eu. Lehota na podávanie návrhov kúpnych zmlúv bola určená do 13.00 
hod. dňa 21. 5. 2010. 

Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do 13.00 hod. dňa 21. 5. 2010, doručili 
vyhlasovateľovi svoje návrhy títo navrhovatelia: 

1. Pavol Petruf, Vetrová č. 125/4, 054 01 Levoča, 
2. Ing. Marián Furda, SNP 7, 071 01 Michalovce. 

Predložené návrhy boli postupne posudzované z nasledovných hľadísk: 
�  dodržanie lehoty na predkladanie návrhov (podľa §284, ods.2 Obch. zák.): 
�  dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu (podľa 

§ 284, ods.1 Obch. zák.)  
�  výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti (§ 286, ods.2 

Obch.zák.). 
2. Z hľadiska dodržania lehoty na podávanie súťažných návrhov, prípustné na 

hodnotenie sú obidva uvedené návrhy. 
Z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok: 
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návrh Pavola Petrufa, Vetrová č. 125/4, 054 01 Levoča, nesplnil základnú 
podmienku účasti vo vyhlásenej verejnej obchodnej súťaži, a to tým, že do súťaže 
nepredložil návrh kúpnej zmluvy, ale písomný návrh skutočností, ktoré by akceptoval, ak 
by sa stal víťazom súťaže,  a ktoré by následne tvorili časť obsahu kúpnej zmluvy, 

- návrh Ing. Mariána Furdu , SNP 7, 071 01 Michalovce, má splnené všetky 
vyhlásené súťažné podmienky.  

Na základe výsledkov vyhodnotenia je možné teda konštatovať, že podľa § 284 ods. 1 
a 2 Obch. zák. je prípustné do súťaže zahrnúť iba návrh Ing. Marián Furda, SNP 7, 071 
01 Michalovce. 

Na základe uvedeného možno odporúčiť prija ť súťažný návrh zmluvy účastníka 
verejnej obchodnej súťaže Ing. Marián Furda, SNP 7, 071 01 Michalovce, ktorý za 
odkúpenie hore uvedených nehnuteľností ponúkol celkovú kúpnu cenu 171 000,00 €. 

! ! ! ! ! 
Ako sme uviedli, hore uvedeným uznesením MsZ schválilo predaj Zimnej č. 71 aj 

s pozemkami, ktoré sú užívané vlastníkom dielne vybudovanej na parcele KN 2312/3, 
a to Branislavom Pemčákom, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves. 

Následne sa Branislav Pemčák, ako vlastník budovy (dielne) s. č. 6421 na parcele 
KN 2612/3, obrátil so žiadosťou na mesto Spišská Nová Ves, aby mu boli pozemky 
súvisiace s dielňou, t. j.  KN-C 2612/3 (zast. pl.) o výmere 37 m2, KN-C 2612/2 (zast. pl.) 
o výmere 32 m2

 a KN-C 2612/4 (zast. pl.) o výmere 52 m2, predané.  Žiadateľ už 
predčasom mal záujem vlastníctvo uvedených pozemkov vysporiadať, avšak MsZ – 
vzhľadom na podstatu objektu v centre mesta – žiadosť zamietlo. 

Citovaná žiadosť bola predmetom rokovania MsR dňa 15. 4. 2010, ktorá svojim 
uznesením č. 661 odporučila žiadateľovi vyhovieť. 

Cena objektu Zimná č. 71 bez hore uvedených pozemkov je 154 000,00 €, cena 
pozemkov žiadaných B. Pemčákom je 6 876,00 €.  
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V tejto súvislosti MsZ môže postupovať nasledovne: 
- verejnú obchodnú súťaž na predaj Zimnej č. 71 podľa uznesenia č. 663 

zo dňa 25. 2. 2010 zrušiť a vyhovieť žiadosti B. Pemčáka, 
- neprijať ponuku Ing. M. Furdu z Michaloviec a vyhovieť žiadosti B. 

Pemčáka, 
- následne rozhodnúť o prípadnom predaji (o vyhlásení novej súťaže) 

Zimnej č. 71 bez pozemkov žiadaných B. Pemčákom.  
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo: 
 
1. Berie na vedomie: 
a. informáciu o priebehu výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy 
Zimná č. 71 (súpisné č. 207) s pozemkami - parcela KN 2612/1 (zast. plocha) 
o výmere 416 m2, KN 2612/2 (zast. plocha) o výmere 32 m2, KN 2612/3 (zast. plocha) 
o výmere 37 m2, KN 2612/4 (zast. plocha) o výmere 52 m2, v k. ú. Spišská Nová Ves, 
b. informáciu o žiadosti B. Pemčáka, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves, na 
odkúpenie pozemkov - pozemkov KN-C 2612/3 (zast. pl.) o výmere 37 m2, KN-C 
2612/2 (zast. pl.) o výmere 32 m2

 a KN-C 2612/4 (zast. pl.) o výmere 52 m2, 
a o súvisiacom uznesení MsR č. 661 zo dňa 15. 4. 2010, 
 

 
 
 

Objekt 
v súkromnom 

vlastníctve 

Parcely KN-C 2612/3, 
KN-C 2612/2 a KN-C 2612/4 
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- nasledujú ALTERNATÍVNE NÁVRHY (!!!) uznesení:  

 
 2.1. ????? Využíva oprávnenie vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže 
a v zmysle 15. bodu vyhlásených súťažných podmienok verejnú obchodnú súťaž 
ruší???????, 
 
2.2. ????? Schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves - KN-C 2612/3 (zast. 
pl.) o výmere 37 m2, KN-C 2612/2 (zast. pl.) o výmere 32 m2

 a KN-C 2612/4 (zast. 
pl.) o výmere 52 m2 v zmysle § 9a ods. 8  písm. b zákona o majetku obcí v platnom 
znení Branislavovi Pemčákovi, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves, ktorý nie je 
osobou uvedenou v §9a ods. 6 a ods. 7 citovaného zákona, za cenu určenú 
znaleckým posudkom č 12/2010 vypracovaným dňa 19. 4. 2010 Ing. Jánom 
Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. N. Ves, t. j. za 6 876, 00 €, 
2.3. schvaľuje  zámer predaja budovy Zimná č. 71, súpis. č. 207, na parcele KN 
2612/1 (zast. plocha) s parcelou KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2 v k. ú. 
Spišská Nová Ves, 
2.4. ukladá: 
a. vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa 
ustanovení §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka, 
b. do podmienok súťaže zakotviť minimálnu akceptovateľnú cenu nehnuteľností 
cenu určenú príslušným znaleckým posudkom, 
c. zabezpečiť predloženie návrhu na rozhodnutie Mestskému zastupiteľstvu 
Spišskej Novej Vsi o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto 
uznesenia. 

 T: 23. 09. 2010       Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 
 

ALEBO:  
3.1. Neschvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves - KN-C 2612/3 (zast. pl.) o 

výmere 37 m2, KN-C 2612/2 (zast. pl.) o výmere 32 m2
 a KN-C 2612/4 (zast. pl.) o výmere 52 

m2  Branislavovi Pemčákovi, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves, 
 

3.2. Schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. Sp. Nová Ves – budova súpisného č. 
207, orientačného označenia Zimná č. 71, na parcele KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 
m2, parcela KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2, KN 2612/2 (zast. plocha) 
o výmere 32 m2, KN 2612/3 (zast. plocha) o výmere 37 m2, KN 2612/4 (zast. plocha) 
o výmere 52 m2, zapísané na LV č. 1, podľa súťažného návrhu Ing. Mariána Furdu, 
SNP 7, 071 01 Michalovce, za celkovú cenu 171 000,00 €, 

 
4. Ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností v prospech nadobúdateľa 
vlastníctva  podľa schváleného uznesenia. 
T: 30. 11. 2010     Z: Ing. Peter Petko, prednosta úradu 

 
 
4.  T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava 
 Mesto Spišská Nová Ves, na základe uvedenou spoločnosťou prejaveného záujmu 
o prenájom časti strechy objektu Levočská č. 16, v zmysle zákona o majetku obcí 
v platnom znení uverejnilo zámer prenájmu predmetnej časti nehnuteľnosti s tým, že 
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bola určená lehota na doručenie cenových návrhov aj od prípadných iných záujemcov 
o nájom. 

Na uverejnený zámer nájmu mesta svojou cenovou ponukou reagovala iba 
spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, Prešov. Táto spoločnosť požiadala mesto 
o prenájom časti strešnej plochy bytového domu Levočská č. 16 (Dom opatrovateľskej 
služby), s. č. 410 na parcele KN 1044, v rozsahu 15 m2. T-Mobile Slovensko na uvedenej 
ploche má záujem na 20 rokov umiestniť telekomunikačné zariadenie („základňovú stanicu 
verejnej elektronickej siete“), pričom ponúkla celkové ročné nájomné v objeme 2 500,00 € s 
pravidelnou ročnou úpravou podľa koeficienta ročnej inflácie ekonomiky SR.  

Na základe uvedeného odporúčame uzavrieť nájomnú zmluvu s citovaným jediným 
záujemcom o nájom predmetnej nehnuteľnosti. 
 Na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 20 rokov je v zmysle podstaty Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta žiaduci súhlas Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej 
Vsi. 
 
  

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
1. berie na vedomie  
informáciu o výsledku verejnej ponuky nájmu časti strechy objektu Levočská č. 16, 
2. schvaľuje 
v zmysle § 9a ods. 9 v nadväznosti na podstatu § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku 
obcí v platnom znení nájom časti strešnej plochy budovy s. č. 410 (Levočská č. 16) 
na parcele KN 1044, k. ú. Sp. N. Ves, v rozsahu 15 m2, na dobu 20 rokov za celkové 
ročné nájomné 2 500,00 € s priebežnou ročnou úpravou podľa výšky ročnej inflácie 
pre T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava, podľa § 9a 
ods. 9 vo väzbe na podstatu §9a ods. 1, písm. c, ods. 2, 3 a 5  zákona o majetku obcí 
v platnom znení, 

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

* * * * * 
 
Sp. Nová Ves, 31. 5. 2010 
 
Vypracovali:  V. Číková, Ing. M. Kellner 
 
 

        


