
z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 471/2018  - k bodu 3
Určenie návrhovej komisie

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Dávid Demečko, Ing. Vladimír Jančík, Ing. Zuzana
Záborská.

1.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 472/2018  - k bodu 5
Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu z konsolidovanej účtovnej závierky mesta Spišská Nová Ves za rok 2017.

1.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 473/2018  - k bodu 6
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zmenu v použití rezervného fondu takto:
· zníženie čerpania pri akciách
- projekt „Učebne v ZŠ“ 20 000 eur
- realizácia MK, parkovísk, chodníkov 100 000 eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna 30 000 eur
- nákup multicaru pre stredisko čistenia mesta 20 000 eur
· zvýšenie čerpania pri akciách
- rozšírenie cintorína 100 000 eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna, projektová dokumentácia 30 000 eur
- nákup traktora pre stredisko ručného čistenia mesta 20 000 eur
b) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa znižujú príjmy a
výdavky o 50 184 eur takto :
bežné príjmy zvýšenie o 40 209 eur
bežné výdavky zvýšenie o 40 455 eur
kapitálové príjmy zníženie o 75 913 eur
kapitálové výdavky zníženie o 73 639 eur
príjmové finančné operácie zníženie o 14 480 eur
výdavkové finančné operácie zníženie o 17 000 eur
c) druhú zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 v rozpočtových organizáciách a v
príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu,
d) mimoriadnu dotáciu 25 000 eur pre FK NOVES Spišská Nová Ves, ktorá sa poskytne v
zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na
podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov,
e) mimoriadne členské vo výške 15 000 eur pre OOCR Slovenský raj Spiš,
f) použitie rezervného fondu vo výške 40 000 eur na financovanie splátky úveru čerpaného
na rekonštrukciu mosta na Ulici J. Matušku, uvoľnené bežné výdavky budú použité na
financovanie mimoriadnej dotácie vo výške 25 000 eur a mimoriadneho členského vo
výške 15 000 eur.

1.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovední:
riaditelia PO
riaditelia RO

a) upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta, v
rozpočtových a príspevkových organizáciách, v zmysle schválenej zmeny.

Termín: 31. 7. 2018

2.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 474/2018  - k bodu 7
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 - 2022

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
- dva volebné obvody mesta Spišská Nová Ves, a to:
1. volebný obvod Č. 1 - JUH
2. volebný obvod Č. 2 - SEVER.

1.

určuje:
a) celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na celé
funkčné obdobie, a to 19 poslancov, z toho:
1. vo volebnom obvode č. 1 JUH - 11 poslancov
2. vo volebnom obvode č. 2 SEVER - 8 poslancov
b) rozsah výkonu funkcie primátora mesta Spišská Nová Ves na plný úväzok na jeho celé
funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018 - 2022.

2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich v lehote do 17. augusta 2018 v súlade
s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Termín: 17. 8. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 475/2018  - k bodu 8
Školský korčuliarsky program v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania obnovy a rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne v
Spišskej Novej Vsi a materiálneho zabezpečenia školského korčuliarskeho programu na
roky 2018 – 2020 zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

súhlasí:
s realizáciou projektu „Podpora obnovy hokejovej infraštruktúry“, ktorý pozostáva z
dvoch častí:
a) obnovy a rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude
čiastočne financovaný zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške najviac
75 000,- eur a dofinancovaný z vlastných zdrojov Správy telovýchovných zariadení,
b) program „Školských korčuliarskych kurzov“, ktorý bude materiálne podporovaný zo
zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja a dofinancovaný z vlastných zdrojov mesta
Spišská Nová Ves a príspevkovej organizácie STEZ.

2.

schvaľuje:
a) spolufinancovanie obnovy a rekonštrukcie šatní na Zimnom štadióne v Spišskej Novej
Vsi z rozpočtu Správy telovýchovných zariadení vo výške 5 % skutočných celkových
nákladov na ich realizáciu, t. j.,  v predpokladanej výške najviac 3 750,- eur;
b) financovanie programu „Školských korčuliarskych kurzov“
- z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves vo výške 6 860,- eur pre rok 2018
- z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie STEZ vo výške 10 780,- eur pre rok 2019 a
vo výške 3 902,- eur pre rok 2020.

3.

schvaľuje:
uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a rekonštrukciu
hokejovej infraštruktúry, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov zo
strany Slovenského zväzu ľadového hokeja pre realizáciu obnovy hokejovej infraštruktúry
v meste Spišská Nová Ves.

4.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

Ján MagdoškoZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu a
rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja, o. z.
a Správou telovýchovných zariadení v súlade s týmto uznesením.

Termín: 31. 8. 2018

5.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 476/2018  - k bodu 9
Správa o výsledku následnej kontroly

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta Spišská Nová Ves.

1.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 477/2018  - k bodu 10/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- návrhu zámeny nehnuteľností medzi Katarínou Varšovou, Annou Holečkovou, Máriou
Majerníkovou a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
467/2018 z 19. 4. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
zámenu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to:
a) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) zameraných z pozemkov par. č. KN-E
55549/1 (orná pôda) s výmerou 2756 m2, KN-E 55549/202 (orná pôda) s výmerou 1160
m2, zapísaných v LV 9236, k. ú. Spišská Nová Ves, celková
zamieňajúca výmera z LV č. 9236 je 750 m2 v prospech - Mesto Spišská Nová Ves, ktorá
zahŕňa:
- parc. č. KN-C 3688/32 (TTP) s výmerou 28 m2 – (diel 3 o výmere 9 m2 a diel 4 o
výmere 19 m2),
- parc. č. KN-C 3688/36 (TTP) s výmerou 685 m2 – predmetom zámeny sú diel 5 a diel 15
pozemku parc. č. KN-C 3688/36 (TTP) - spolu výmerou 585 m2 (diel 5 o výmere 112 m2,
diel 15 o výmere 473 m2),
- parc. č. KN-C 9134/2 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 (diel 9 o výmere 8 m2),
- parc. č. KN-C 3688/33 (TTP) s výmerou 20 m2 (diel 12 o výmere 20 m2),
- parc. č. KN-C 3688/34 (TTP) s výmerou 72 m2 (diel 13 o výmere 72 m2 ),
- parc. č. KN-C 3688/35 (TTP) s výmerou 37 m2 (diel 14 o výmere 37 m2 ),
z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania,
b) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera z LV č. 1 a LV
č. 4342 je 372 m2 v prospech - Anna Holečková, Teplička 105, 052 01 Spišská Nová Ves,
ktorá zahŕňa:
- parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) s výmerou 1027 m2 – predmetom zámeny sú diel 21 a diel
23 pozemku parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) - spolu o zamieňanej výmere 165 m2 (diel 21 o
výmere 37 m2 z pozemku parc. č. KNC 3688/41 (TTP) s výmerou 134 m2, zapísaného v
LV 1 a diel 23 o výmere 128 m2 z par. č. KN-C 3688/42 (TTP) s vým. 160 m2 , zap. v LV
1),
- parc. č. KN-C 3644 (zast. pl.) s výmerou 345 m2 – predmetom zámeny je diel 1
pozemku parc. č. KN-C 3644 (zast.pl.) – s výmerou 207 m2 (diel 1 o výmere 207 m2 je
zameraný z pozemku 72381/2 (zast.pl.) s výmerou 207 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú.
Sp. N. Ves) s finančným doplatkom ceny pozemkov 1 262,70 € v prospech mesta Spišská
Nová Ves,
c) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera z LV č. 1 je 100
m2 v prospech - Mária Majerníková, Závadská 7623/5, Bratislava 35 – Rača, ktorá zahŕňa:
- parc. č. KN-C 3688/43 (TTP) s výmerou 686 m2 - predmetom zámeny sú diel 24, diel
25, diel 26, diel 27 a diel 29 pozemku parc. č. KN-C 3688/43 (TTP) – spolu o zamieňanej
výmere 100 m2 (diel 24 o výmere 29 m2 je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/42
(TTP) s výmerou 160 m2 , zapísaného v LV 1, diel 25 o výmere 5 m2 (TTP) je zameraný
z pozemku parc. č. KN-C 3688/39 (TTP) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV 1 , diel 26 o
výmere 6 m2 (TTP) je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/44 (TTP) s výmerou 6
m2, zapísaného v LV 1, diel 27 o výmere 59 m2 (TTP) a diel 29 o výmere 1 m2 (TTP) sú
zamerané z pozemku parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 m2, zapísaného v LV
1) z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania,

2.



d) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňaná výmera z LV č. 1 je 278
m2 v prospech - Katarína Varšová, Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá zahŕňa:
- parc. č. KN-C 3688/49 (TTP) s výmerou 2 m2
- parc. č. KN-C 3688/50 (zast. pl.) s výmerou 31 m2
- parc. č. KN-C 3688/51 (TTP) s výmerou 24 m2
- parc. č. KN-C 3688/23 (TTP) s výmerou 1971 m2 - predmetom zámeny je diel 28
pozemku parc. č. KN-C 3688/23 (TTP) – spolu o zamieňanej výmere 221 m2 (diel 28 o
výmere 221 m2 je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 m2),
z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania s tým, že náklady
spojené s realizáciu zámeny nehnuteľností budú zúčastnené strany znášať v objemoch
daných podielmi výmer pozemkov na zrealizovanej zámene, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že scelenie pozemkov umožní efektívnejšie
využitie novovytvorených pozemkov a k zjednodušeniu prípadného budúceho ďalšieho
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych pomerov v území tvoriaceho areál ZOO
Spišská Nová Ves.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať zámenu vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 478/2018  - k bodu 10/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom 876/3, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie 1 pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2,
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o návrhu na rozčlenenie citovanej parcely,
- zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
457/2018 z 19. 4. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to:
- pozemku par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2, k. ú. Spišská Nová Ves do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská
Nová Ves – Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová
Ves,
- pozemku par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej,
obaja Za Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves, v obidvoch prípadoch za kúpnu cenu po
6,468 €/m2 a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto
pozemkov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky:
- boli dlhodobo užívané ako pozemky nerozlučne spojené s vlastníctvom budov, medzi
ktorými sa nachádzajú,
- kvôli svojej veľkosti, tvaru a situovaniu mestom nie sú využiteľné, a teda sú preň
prebytočné.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 479/2018  - k bodu 10/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe zmeny znenia časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 453/2018,
z dôvodu zmeny vlastníckych pomerov v bytovom dome Gemerská 20, Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
zmenu časti uznesenia č. 453/2018 z 19. 4. 2018 , a to tak, že pôvodné znenie v bode 2.
ods. g) a j.) nahrádza znením:
„g) spoluvlastnícky podiel 713/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána
Sýkoru a manž. Marty Sýkorovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 205,92 €,
j) spoluvlastnícky podiel 671/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána
Sýkoru a manž. Marty Sýkorovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 194,14 €.“

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva podielov na pozemkoch podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 480/2018  - k bodu 10/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu:
- o opakovanej žiadosti Mgr. Mariany Sivákovej, Československej armády 419, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, na ktorom je umiestnená
stavba vo vlastníctve žiadateľky,
- splnení podmienok daných Zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 890/2013
uzavretou so žiadateľkou na základe uznesenia MsZ SNV č. 360/2013.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predaj geometrickým plánom č. 74/2017 (vyhotovený 25. 10. 2017 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3119/27 (zast. pl.)
s výmerou 5 m2 z pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast. pl.) s výmerou 4626 m2,
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mgr. Mariane
Sivákovej, Československej armády 419, Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 280,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľky vlastníctva
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 481/2018  - k bodu 10/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál
Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves, o nájom a výpožičku pozemkov v
lokalite Schulerloch.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER:
a) nájmu časti pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP) s výmerou 9 7726 m2 a KN-E 7806/1
(lesný pozemok) s výmerou 15 7477 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
v rozsahu geometrickým plánom č. 18/2018 (vyhotovený 15. 2. 2018 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187), novourčených pozemkov par. č.
KN-C 9597/2 (TTP) s výmerou 3726 m2 a KN-C 9597/3 (TTP) s výmerou 6415 m2,
žiadaných na vybudovanie a prevádzkovanie športovo-streleckých zariadení, pre celoročné
využívanie výkonnostnými športovcami i širokou verejnosťou, rekreačné a športové
celoročné využívanie širokou verejnosťou najmä v
branno-športovom odvetví, pre Záujmové združenie právnických osôb „Multifunkčný
areál Schulerloch", J. Fabiniho 11, 052 01 Sp. N. Ves, s cenou ročného nájmu po 0,01
€/m2, na dobu 20 rokov,
b) výpožičky na 20 rokov časti pozemku mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9654/1
(lesný pozemok), zapísaného v LV 1, a časti pozemkov par. č. KN-E 5346 (TTP), KN-E
7806/3 (lesný pozemok), KN-E 7806/1 (lesný pozemok), KN-E 5344/3 (orná pôda), KN-E
7806/4 (lesný pozemok), KN-E 55100/1 (TTP), KN-E 5311 (orná pôda), KN-E 5302
(TTP), KN-E 5268 (orná pôda), zapísaných v LV 4342, všetky k. ú. Spišská Nová Ves, v
celkovom rozsahu 20 568 m2, vymedzenom doloženou výkresovou dokumentáciou, za
účelom zriadenia rekreačného bežeckého okruhu v dĺžke 4,4 km a celoročného
biatlonového okruhu v dĺžke 2,5 km s „trestným kolom“ dĺžky 150 m, v prospech
Záujmového združenia právnických osôb „Multifunkčný areál Schulerloch", J. Fabiniho
11, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že ide o zámer aktivít v spoločenskom záujme vytváraním podmienok pre
športovanie so zapojením mládeže, vytváraním podmienok pre povinné cvičné streľby
ozbrojených zborov i poskytovaním priestoru pre školské aktivity smerujúce k rozvoju
osobnosti mladých ľudí.

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 4       proti: 2       zdržali sa: 10       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu a výpožičky nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh nájmu a výpožičky nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 482/2018  - k bodu 10/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemkov v lokalite Rittenberg.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER PREDAJA pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to
pozemkov par. č. KN-C 9700/8 (TTP) s výmerou 669 m2,  KN-C 9700/9 (TTP) s výmerou
185 m2 a KN-C 9711/3 (TTP) s výmerou 98 m2 (diel 1), ktoré sú novovytvorené
geometrickým plánom č. 250/2017 (vyhotovený 21. 11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom,
IČO 41686187) z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP), KN-C 9700/6 (TTP), zapísaných
v LV 1, a z pozemku par. č. KN-E 7802/1 (lesný pozemok), zapísaného v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves,
Turčianska 6, 052 01 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5056,87 €, pričom za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa považuje realizáciu športových činností žiadateľom
s vybudovaním športovo-rekreačných zariadení tvoriacich doplnkovú funkciu zariadení vo
vlastníctve žiadateľa a predmetné pozemky sú pozemkami bezprostredne priľahlými k
nehnuteľnostiam žiadateľa.

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 9       proti: 4       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 483/2018  - k bodu 10/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Sp. Nová Ves,
ktoré tvoria záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 v Novoveskej Hute,
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej
Vsi č. 447/2018 zo dňa 19. 04. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to geometrickým plánom č.
10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 (diel 15),
KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 (diel 13), KN-C 8838/8 (záhrada) s výmerou 20
m2 (diel 8), z parciel KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných v LV 4342, kat. územie
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. Jany
Kuklovej, Ul. J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 16
370,64 € a s úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto
pozemkov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že:
- pozemky parc. č. KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 tvoria ZÁHRADU pri
rodinnom dome súp. č. 9205, ktorého spoluvlastníčkou je spolužiadateľka pozemkov, a
spolu s ním bola záhrada dlhoročne užívaná a udržiavaná,
- dopravný prístup k týmto pozemkom je významne obmedzený (prístup je možný iba
peši).

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 484/2018  - k bodu 10/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Ing. Radoslava Hajdu s manž., Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves,
miestna časť Novoveská Huta,
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej
Vsi č. 448/2018 zo dňa 19. 04. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to geometrickým plánom č.
2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8838/2 (záhrada) s výmerou 33 m2 (diel 1), z
pozemku KN-E 55938, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Radoslava Hajdu a manž. Mgr. Petry
Hajdu, Trieda 1. mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 539,81 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok, kvôli jeho
tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho potreby, a preto ho
považuje za prebytočný.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 485/2018  - k bodu 10/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Jána Kozuba s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku mesta KN-C 8679 (záhrada) nachádzajúceho sa v kat. území Spišská
Nová Ves,
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej
Vsi č. 450/2018 zo dňa 19. 04. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to geometrickým plánom č.
16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej
parcely č. KN-C 8679 (záhrada) s výmerou 283 m2 (diel 4), z pozemku KN-E 56047/3,
zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. Márie Kozubovej, rod. Mrázovej,
Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 5 470,39 € a
úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok tvoriaci
záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9183, ktorého žiadatelia sú spoluvlastníkmi, bola s ním
spoločne dlhoročne užívaná a udržiavaná.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 486/2018  - k bodu 10/10/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Eleny
Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Kataríny Žiškovej, Teplička 299,
Spišská Nová Ves, Michala Sobinovského, Teplička 305, Spišská Nová Ves, Anny
Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Ing. Rudolfa Vikiszályho, Lipová
1857/14, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta patriaceho k bytovému domu v
ich spoluvlastníctve.

1.

schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 4 ods. 3 VZN
č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov kúpnu cenu pozemku par. č. KN-C 3080
(zast. pl.) s výmerou 968 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, prevádzaného
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Ul. J. Hanulu č. 36, súp. č. 786, nasledovne:
a) 9766,60 € za podiel 1/4 citovaného pozemku v prospech Róberta Šomšáka, Ul. J.
Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves,
b) 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Ing. Rudolfa Vikiszálya,
Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves,
c) 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Anny Vikiszályovej, Ul. J.
Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves,
d) 9766,60 € za podiel 1/4 citovaného pozemku v prospech Michala Sobinovského,
Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves),
e) 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu
786/36, Spišská Nová Ves,
f) 4883,30 € za podiel 1/8 citovaného pozemku v prospech Kataríny Žiškovej, Teplička
299, (052 01Spišská Nová Ves).

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 487/2018  - k bodu 10/10/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Eleny
Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Kataríny Žiškovej, Teplička 299,
Spišská Nová Ves, Michala Sobinovského, Teplička 305, Spišská Nová Ves, Anny
Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Ing. Rudolfa Vikiszályho, Lipová
1857/14, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta KN-C 3081 a KN-C 3082,
tvoriacich súčasť oploteného dvora určeného na užívanie spoločne s bytovým domom v
ich spoluvlastníctve.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemkov par. č.
KN-C 3081 (záhrada) s výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2,
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva:
a. Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/4, za
celkovú kúpnu cenu 3009,44 €,
b. Ing. Rudolfa Vikiszálya, Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, za
celkovú kúpnu cenu 1504,72 €,
c. Anny Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, za
celkovú kúpnu cenu 1504,72 €,
d. Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves), v podieloch po 1/4,
za celkovú kúpnu cenu 3009,44 €,
e. Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podieloch po 1/8, za kúpnu
cenu 1504,72 €,
f. Kataríny Žiškovej, Teplička 299, (052 01Spišská Nová Ves), v podieloch po 1/8, za
kúpnu cenu 1504,72 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky boli
určené na užívanie a aj skutočne užívané spoločne s bytovým domom Ul. J. Hanulu č. 36,
súp. č. 786, už od doby ukončenia jeho výstavby, t. j. od 50-tych rokov minulého storočia.

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 488/2018  - k bodu 10/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
- žiadosť Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie geometrickým plánom č.
52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej
parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast.
pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Sp. Nová Ves,
- informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej
Vsi č. 441/2018 zo dňa 19. 04. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to geometrickým plánom
52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej
parcely č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast.
pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Pham
Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 538,38 €, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok KN-C 2771/7 (zast.
pl.) s výmerou 12 m2:
- kvôli jeho tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho potreby, a preto
ho považuje za prebytočný,
- a pozemok je nehnuteľnosťou z dvoch strán priľahlou k nehnuteľnostiam žiadateľa.

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 489/2018  - k bodu 10/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ladislava Sakmáryho Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves o
odkúpenie geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s
výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat.
územie Spišská Nová Ves.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER PREDAJA pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to
geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454) novovytvorenej parcely č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 z parcely
parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva Ladislava Sakmáryho, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves,
za kúpnu cenu 1 389,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že predmetný pozemok nie je kvôli svojmu situovaniu mestom využiteľný, a
zároveň tvorí súčasť dvora žiadateľa a prístupu/vjazdu doň z priľahlej ulice.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 490/2018  - k bodu 10/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, o
rozšírenie predmetu časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 271/2016 z 15. 12. 2016 a
informáciu o zverejnení zámeru zmeny výmery nájmu nehnuteľnosti podľa uznesenia MsZ
Spišskej Novej Vsi č. 460/2018 z 19. 4. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

1.

súhlasí:
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely spol. Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalská28, 81762 Bratislava.

2.

schvaľuje:
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zmenu výmery prenajatého pozemku spol.
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, a to zmenou časti ods. 4. písm. a)
uznesenia č. 271/2016 z 15. 12. 2016, a to z 2 m2 na 9 m2, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť potreby chrániť majetok žiadateľa prevádzkovaný
vo verejnom záujme s tým, že predmetné zariadenie je umiestnené na pozemku mesta.

3.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

uzavrieť zmluvný vzťah podľa takto doplneného uznesenia MsZ SNV č. 271/2016.

Termín: 30. 11. 2018

4.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 491/2018  - k bodu 10/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení
spol. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe ktorej mesto
Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. KN-C 2015
(zast. pl.) s výmerou 1048 m2, KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2, KNC 2096/3
(záhrada) s výmerou 9 m2, KN-C 2099/1 (zast. pl.) s výmerou 3734 m2, zapísaných v LV
1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v PD stavby: „SNV – ul. Školská –
úprava strešnikovej siete“, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom vyhotoveným po doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu
vecného bremena“ po ukončení stavby.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 492/2018  - k bodu 10/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe ktorej mesto
Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v častiach pozemkov par. č. KN-C
1419/21 (zast. pl.), KN-C 1433/8 (ost. pl.), KN-C 1433/6 (zast. pl.), KN-C
1433/3 (zast. pl.), KN-C 1433/5 (ost. pl.), KN-C 1433/9 (ost. pl.), KN-C 1433/10 (ost. pl.),
KN-C 1456/1 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, a častiach pozemkov par. č. KN-E 73714/1
(zast. pl.), KN-E 53554 (zast. pl.), KN-E 53636 (orná pôda), KN-E 53508/3 (zast. pl.),
zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v PD stavby:
„Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“, v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, za
jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení
„geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena“ po ukončení stavby.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 493/2018  - k bodu 10/16/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu predaja nehnuteľností (pozemkov a stavieb) Hviezdoslavova 48, kat.
územie Spišská Nová Ves.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj
nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení), nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to:
- budovy súp. č. 481 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1,
- pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s
výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2,
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2 (všetky v kat. území
Spišská Nová Ves, zapísané v LV 1), realizovanou na základe schválených súťažných
podmienok, s celkovou kúpnou cenou aspoň 91 000,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 494/2018  - k bodu 10/16/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh predaja nehnuteľností (pozemkov a stavieb) Hviezdoslavova 48, kat. územie
Spišská Nová Ves.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(ďalej tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva nehnuteľností zapísaných v LV-1, k. ú.
Sp. Nová Ves:
- budovy súp. č. 481 s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/1,
- pozemkov parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, KN-C 1721/2 (zast. pl.) s
výmerou 28 m2 a KN-C 1722/1 (zast. pl.) s výmerou 669 m2,
- garáže súp. č. 6200 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1721/2 (všetky v kat. území
Spišská Nová Ves, zapísané v LV 1), a to:
· predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných nehnuteľností,
· citované nehnuteľnosti sú predmetom OVS len ako celok,
· minimálna akceptovaná celková kúpna cena nehnuteľností je 91 000,00 €,
· účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie nehnuteľností a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 91 000,00 €,
alebo ju presiahne,
· kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky
eur,
· kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
· víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude účastník OVS,
ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou nehnuteľností, za
dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok,
· nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po dátume
splatnosti,
· súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej zmluvy
vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch úplných
exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
· lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
· výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 493/2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 495/2018  - k bodu 10/17
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, o odkúpenie
nehnuteľnosti tvoriacich areál autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER PREDAJA nehnuteľností v kat. území Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to:
- pozemkov parc. č.: KN-C 1584/7 (zast. pl.) s výmerou 258 m2, KN-C 1584/8 (zast. pl.) s
výmerou 38 m2, KN-C 1584/18 (ost. pl.) s výmerou 1836 m2, KN-C 1584/19 (zast. pl.) s
výmerou 8248 m2, KN-C 1584/21 (ost. pl.) s výmerou 81 m2, KN-C 1590/1 (zast. pl.) s
výmerou 1026 m2, KN-C 1590/2 (zast. pl.) s výmerou 210 m2, KNC 1591 (ost. pl.) s
výmerou 464 m2 a geometrickým plánom č. 36/2018 (vyhotovený 08. 06. 2018 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1584/20 (zast. pl.) s
výmerou 1493 m2, z pozemku KN-C 1584/20, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská
Nová Ves,
- budovy súp. č. 2980 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 1584/7 a KN-C 1590/2,
- prístreškov s príslušenstvom, spevnených plôch a všetkých ostatných stavieb
postavených na citovaných pozemkoch, do výlučného vlastníctva spoločnosti Eurobus, a.
s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO 36211079, za kúpnu cenu najmenej 200-tis. €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že žiadateľ zmodernizuje
areál autobusovej stanice na vlastné náklady, a tým zvýši kvalitu služieb poskytovaných
vo verejnom záujme.

2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 496/2018  - k bodu 10/18
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
Košice, o nájom časti pozemkov v okrese Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER NÁJMU pozemkov, resp. ich
častí, na dobu 10 rokov:
- par. č. KN-C 1371/2 (lesný pozemok) zapísanom v LV 665, k. ú. Hnilčík, v rozsahu
geometrickým plánom č. 28/2018 (vyhotovený 26. 4. 2018 spol. GEONA, s. r. o., IČO
44318022), novourčených pozemkov par. č. KN-C 1371/4 (ost. pl.) s výmerou 38 m2,
KN-C 1371/5 (ost. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 1371/6 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 a KN-C
1371/7 (ost. pl.) s výmerou 14 m2, v celkovom rozsahu 92 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-C 8249 (zast. pl.), KN-C 8250/2 (TTP) a KN-C 9130/6 (zast. pl.) zapísaných
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 113 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-E 55747/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v
rozsahu 12 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-E 55738 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 7835/2 (zast. pl.)
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 106 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-E 52807 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu
377 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-E 51448/1 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, a KN-C 2152/1 (zast. pl.)
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 €/rok,
- par. č. KN-C 161 (zast. pl.) a KN-C 2113 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, v celkovom rozsahu 10 m2 za 1,00 €/rok, žiadaných na vybudovanie
autobusových zastávok a portálov dopravného značenia podľa projektu obnovy ciest
pripravovaného v rámci Integračného regionálneho operačného programu, pre Košický
samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o realizáciu stavieb vo verejnom záujme.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru nájmu podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení
zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh nájmu nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 497/2018  - k bodu 10/19/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Jána Babiča, Pod Kalváriou 2182/5, 048 01 Rožňava a Mgr.
Ley Grečkovej, Nábrežie Hornádu 3417/12, 052 01 Spišská Nová Ves o odkúpenie
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Hnilec priľahlých k stavbám žiadateľov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č. 26/2018
(vyhotovený 22. 05. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených
pozemkov parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2, KN-C 1369/3 (záhrada) s
výmerou 401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2, z pozemkov
parc. č. KN-C 1369/2, KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, zapísaných v LV 21, kat. územie
Hnilec, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných
podmienok, s celkovou cenou aspoň 1 800,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 498/2018  - k bodu 10/19/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568
m2, KN-C 1369/3 (záhrada) s výmerou 401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2
vytvorených podľa GP č. 26/2018, kat. územie Hnilec.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(ďalej tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 26/2018
(vyhotovený 22. 05. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených parciel
- parc. č. KN-C 1369/2 (zast. pl.) s výmerou 568 m2, KN-C 1369/3 (záhrada) s výmerou
401 m2 a KN-C 1369/7 (TTP) s výmerou 731 m2, z pozemkov parc. č. KN-C 1369/2,
KN-C 1369/3 a KN-C 1369/1, zapísaných v LV-21, k. ú. Hnilec, a to:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných pozemkov,
- citované pozemkov sú predmetom OVS len ako celok,
- minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemkov je 1 800,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy naodkúpenie
pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 800,00 €, alebo ju
presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky
eur,
- kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
- víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemkov bude účastník OVS, ktorý podá
súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou pozemkov, za dodržania/splnenia
ostatných, aj formálnych súťažných podmienok,
- nadobúdateľom vlastníctva pozemkov bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po dátume
splatnosti,
- súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej zmluvy
vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch úplných
exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 497/2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 499/2018  - k bodu 10/20/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti FITZROI, s. r. o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská
Nová Ves o odkúpenie haly s pozemkami v priemyselnom parku.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj haly (stavba bez súp. č.)
vybudovanej na parcele KN-C 3270, pozemku KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou 635
m2, pozemku KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou 913 m2 podľa GP č. 64/2018 z 11.
7. 2018 a časť pozemku KN-C 3275/121 (zast. pl.) s výmerou 145 m2 v podiele 1/3,
zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe
schválených súťažných podmienok, s celkovou kúp. cenou aspoň 154 000 €.

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 500/2018  - k bodu 10/20/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti FITZROI, s. r. o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská
Nová Ves o odkúpenie haly s pozemkami v priemyselnom parku.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(ďalej tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva predaj haly (stavba bez súp. č.)
vybudovanej na parcele KN-C 3270, pozemku KN-C 3270 (zast. plocha) s výmerou 635
m2, pozemku KN-C 3275/51 (zast. plocha) s výmerou 913 m2 podľa GP č. 64/2018 z 11.
7. 2018 a časť pozemku KN-C 3275/121 (zast. pl.) s výmerou 145 m2 v podiele 1/3,
zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to:
· predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaných nehnuteľností,
· citované nehnuteľností sú predmetom OVS len ako celok,
· minimálna akceptovaná celková kúpna cena nehnuteľností je 154 000 €,
· účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 154 000,00 €,
alebo ju presiahne,
· kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky
eur,
· kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
· víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude účastník OVS, ktorý
podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou nehnuteľností, za
dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok,
· nadobúdateľom vlastníctva nehnuteľností bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po dátume
splatnosti,
· súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej zmluvy
vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch úplných
exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
· lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
· výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov.

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 499/2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 501/2018  - k bodu 10/21/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) žiadosť Róberta Miku a Ivety Mikovej, Vrbová 653/5, Smižany, o odkúpenie pozemku
nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany,
b) skutočnosť, že žiadaný pozemok je vedený na LV rozpočtovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská Nová
Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 1720/23
(orná pôda) s výmerou 365 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, obchodnou verejnou
súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení)
realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, s kúpnou cenou aspoň 1
200,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku
obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 502/2018  - k bodu 10/21/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Róberta Miku a Ivety Mikovej, Vrbová 653/5, Smižany, o odkúpenie pozemku
par. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) s výmerou 365 m2, zapísaného v LV 354,
nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(„OVS“) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-E 1720/23 (orná pôda) s výmerou 365
m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, tak, že:
· predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku,
· minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemku je 1 200,00 €,
· účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 200,00 €, alebo
ju presiahne,
· kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky
eur,
· kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
· víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude účastník OVS, ktorý podá
súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou pozemku, za dodržania/splnenia
ostatných, aj formálnych súťažných
podmienok,
· nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len tá osoba, ktorá vo vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže k termínu uzávierky OVS nebude mať žiadne záväzky po dátume
splatnosti,
· súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej zmluvy
vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch úplných
exemplároch, pričom obidva exempláre budú
účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
· lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
· výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov.

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 501/2018 z 19. 7. 2018) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 503/2018  - k bodu 10/22
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Koceľova
25, 27, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.),
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
ZÁMER PREDAJA pozemku nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to
parcely č. KN-C 10087/2 (zast. pl.) s výmerou 57 m2 novovytvorenej geometrickým
plánom č. 54/2017 (vyhotoveným dňa 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
z pozemku par. č. KN-C 10087 (zast. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do
podielového spoluvlastníctva:
a) spoluvlastnícky podiel 217/10000 do výlučného vlastníctva Márií Kirnerovej, Koceľova
2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,38 €,
b) spoluvlastnícke podiely 468/10000 a 113/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov MUDr. Dušana Rocha a Kataríny Rochovej, Koceľova 2982/25, Sp. Nová Ves,
za kúpnu cenu podielov 116,36 € a 31,02 €,
c) spoluvlastnícke podiely 438/10000 a 112/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov PaedDr. Vladimíra Kleina a Mgr. Aleny Kleinovej, Koceľova 2982/27, Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu podielov
109,14 € a 30,77 €,
d) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva JUDr. Janky Bocanovej,
Koceľova 2982/27, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €,
e) spoluvlastnícke podiely 171/10000 a 511/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Mgr. Jána Nováka a Silvii Novákovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves,,
za kúpnu cenu podielov 44,96 € a 126,69 €,
f) spoluvlastnícke podiely 399/10000 a 112/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov MUDr. Petra Marchyna a Mgr. Márii Marchynovej, Koceľova 2982/27, Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu podielov
99,77 € a 30,77 €,
g) spoluvlastnícke podiely 537/10000 a 111/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov MUDr. Juraja Bevilaqua a MUDr. Štefánii Bevilaquovej, Koceľova 2982/27,
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 132,94 € a 30,54 €,
h) spoluvlastnícky podiel 400/10000 do výlučného vlastníctva Ing. Miriam Zavackej,
Fraňa Kráľa 287/6, Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu 102,36 €,
i) spoluvlastnícky podiel 402/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Maroša Valenta a Ing. Kataríny Valentovej, Lúčna 1718/19, Levoča, za kúpnu cenu
102,84 €,
j) spoluvlastnícke podiely 434/10000 a 110/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Jozefa Lörinca a MUDr. Kataríny
Lörincovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu podielov 108,18 € a
30,30 €,
k) spoluvlastnícky podiel 427/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Slavomíra Harčára a Júlii Harčárovej, Koceľová 2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 108,85 €,
l) spoluvlastnícke podiely 467/10000 a 113/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Jána Bartka a Márie Bartkovej, Koceľova 2982/25, Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu podielov 116,12 € a 31,02 €,
m) spoluvlastnícky podiel 218/10000 do výlučného vlastníctva Petra Slivovského, J.
Matušku 12/10, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 58,61 €,
n) spoluvlastnícky podiel 326/10000 do výlučného vlastníctva Mgr. Romany
Melikantovej, Koceľova 2982/27, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 84,57 €, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť zabezpečenia jediného možného príjazdu k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, pričom tento pozemok je pre mesto
nevyužiteľný, nakoľko nesprístupňuje žiadne nehnuteľnosti mesta Sp. N. Ves.

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b. následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 504/2018  - k bodu 10/23
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. PUMPERHAUS, s. r. o., Štefánikovo námestie 4, 052 01
Spišská Nová Ves, o:
a) odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa pod stavbou v jej výlučnom vlastníctve,
b) odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v blízkosti stavby v jej výlučnom
vlastníctve,
c) nájom pozemkov mesta nachádzajúcich sa v blízkosti stavby v jej výlučnom
vlastníctve.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov:
- par. č. KN-C 2167/1 (zast. pl.) s výmerou 1087 m2, KN-C 2167/5 (zast. pl.) s výmerou
197 m2, KN-C 2167/9 (zast. pl.) s výmerou 451 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, geom. plánom č. 45/2018 (vyhotoveného 3. 7. 2018 spol. GEOKAN, s. r. o.,
IČO 36595578) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 2167/4 (zast. pl.) s výmerou 289
m2 z pozemku par. č. KN-E 51324, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva spol. PUMPERHAUS, s. r. o., Štefánikovo námestie
4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 117 478,24 €.

2.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 10       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o
majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom
znení.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 505/2018  - k bodu 10/24
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemku parc. č. KN-E
51384/1 (zast. pl.) s výmerou 525 m, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou hlasov odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 51384/1 (zast. pl.) s
výmerou 525 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Júlie Krupovej, Tatranská 3108/2,
010 01 Žilina a od Ing. Magdalény Scheberovej, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza,
každá v podiele po 2/4, resp. 1/2, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.

2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

po vypracovaní znaleckého posudku predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 506/2018  - k bodu 10/25
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o problematike neusporiadaných vzťahoch k pozemkom nachádzajúcich sa
pod stavbami mesta Spišská Nová Ves, resp. tvoriacich verejné priestranstvá, ktoré na
základe platnej legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.

1.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
odkúpenie pozemku par. č. KN-E 76065/2411 (záhrada) s výmerou 22 m2, zapísaný v LV
11065, k. ú. Spišská Nová Ves, a to od spoluvlastníkov pozemku:
- Danky Zelinkovej, r. Kipikašová, 976 98 Dolná Lehota 249, (Lopej) – podiel 1/4 za
118,31 €,
- Andreja Zelinka, 976 98 Dolná Lehota 249, (Lopej) – podiel 1/12 za 39,43 €,
- Dominiky Zelinkovej, r. Zelinková, F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves -
podiel 1/12 za 39,43 €,
- Martina Zelinka, F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves – podiel 1/12 za 39,44 €,
- Evy Vaškovej, r. Kipikašová, F. Urbánka 1951/1, 052 01 Spišská Nová Ves podiel 1/2 za
236,61 €.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.
Termín: 30. 11. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Uznesenie č. 507/2018  - k bodu 10/26
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnom využití predkupného práva na odkúpenie podielov na
nehnuteľnostiach zapísaných v LV 1729 (parc. č. KN-C 5601 s domom, KN-C 5603 a
KN-E 52509/3), kat. územie Spišská Nová Ves.

1.

neschvaľuje:
využitie predkupného práva na prevod vlastníctva podielov ostatných spoluvlastníkov
nehnuteľností zapísaných v LV 1729 (parc. č. KN-C 5601 s domom), KN-C 5603 a KN-E
52509/3) kat. územie Spišská Nová Ves, daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení, v prospech mesta Sp. Nová Ves.

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

informovať ostatných spoluvlastníkov o rozhodnutí MsZ.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 7. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 508/2018  - k bodu 10/27
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v
zastúpení spol. KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, o
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe ktorej mesto
Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v časti pozemku par. č. KN-E
72748/3 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to
zakreslené v PD stavby: „Spišská Nová Ves, Fándlyho – TS, VN, NN“, v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO
36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena“ po ukončení
stavby.

2.

Hlasovanie - za: 7       proti: 1       zdržali sa: 8       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 10. 2018

3.

 podpísané 25. júla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Za správnosť: 


