K bodu 16
Združenie miest a obcí Slovenska začalo spolupracovať so Zásielkovňou. Cieľom tejto poštovej služby
je doručovanie balíkov cez ich boxy. Tieto Z-boxy ponúkajú obyvateľom možnosť vyzdvihnúť zásielku
7 dní v týždni a kedykoľvek. Výdaj je možný cez aplikáciu v telefóne. Mesto na základe nájomnej
zmluvy poskytne spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. časť pozemku o výmere najmenej 0,34 m2 (1 stĺpec
boxu). Nájomca hradí Prenajímateľovi (mesto) za nájom úhradu vo výške 1,- € bez DPH za celú dobu
trvania nájomného vzťahu. Mesto navrhuje osadiť boxy na Námestie A. M. Chmeľa vedľa vchodu
do predajne COOP Jednoty, na par. č. 343/1, zapísanej na LV č. 1. Prílohou materiálu je mapa
a prezentácia spoločnosti PACKETA.
Spišská Stará Ves, 16. septembra 2021

Mgr. Anna Horníková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

a) MsZ Spišská Stará Ves schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti
pozemku registra „C“ KN v Spišskej Starej Vsi, k. ú. Spišská Stará Ves, parc. č. 343/1 ostatná
plocha 0,34 m² (1 stĺpec) – LV č. 1, pre účely alternatívnej poštovej služby ,,Zásielkovňa“, v
zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01
Bratislava, IČO 48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a
podacích miest so Zásielkovňou.
b) MsZ Spišská Stará Ves neschvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti
pozemku registra „C“ KN v Spišskej Starej Vsi, k. ú. Spišská Stará Ves, parc. č. 343/1 ostatná
plocha 0,34 m² (1 stĺpec) – LV č. 1, pre účely alternatívnej poštovej služby ,,Zásielkovňa“, v
zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01
Bratislava, IČO 48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a
podacích miest so Zásielkovňou.

