
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 
 

Zámer predať majetok  
 

 
 

Spôsob prevodu: Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. a § 7 ods. 2 písm. a) VZN mesta Pezinok č. 7/2011, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 

 
 
Predmet prevodu:  odkúpenie pozemku v k. ú. Pezinok, lokalita Záhradkárska osada Dubový 

vŕšok II, a to konkrétne: 
 

●  novovytvorená  parcela reg. „C“ č. 5254/163, druh: Záhrada vo výmere  
275 m2  

 
od pozemku parcela č. 5254/58 v zmysle Geometrického plánu č. 33/2016, 
ktorý dňa 02.09.2016 vyhotovil Ing. Robert Sadloň – Geodet, úradne 
overeného 20.09.2016 Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom na 
oddelenie pozemku č. 5254/163. 

 
 
Predávajúci:  Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 00 305 022 
 
 
Kúpna cena:  3.025,00 ,- € za celý predmet prevodu 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Kupujúci predmetné pozemky dlhodobo dobromyseľne užíva, 

ako to predpokladá § 7 ods. 2 písm. a) VZN č. 7/2011. 

 
 



Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 
 

Zámer predať majetok  
 

 
 

Spôsob prevodu: Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. a § 7 ods. 2 písm. a) VZN mesta Pezinok č. 7/2011, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 

 
 
Predmet prevodu:  odkúpenie pozemkov v k. ú. Pezinok, lokalita: Caujla, a to konkrétne: 
 

 
●  spoluvlastnícky podiel  vo veľkosti 46/55 parc. reg. „C“ č. 1137, druh: 
Vinice, vo výmere 169 m2  
●  spoluvlastnícky podiel  vo veľkosti 46/55 parc. reg. „C“ č. 1138/1, druh: 
Záhrady, vo výmere 59m2  
●  spoluvlastnícky podiel  vo veľkosti 46/55 parc. reg. „C“ č. 1139/1, druh: 
Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere  252 m2  
●  spoluvlastnícky podiel  vo veľkosti 46/55 parc. reg. „C“ č. 1141, druh: 
Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere  128 m2  

 
Spolu vo výmere 508 m2. 

 
Pozemky parc. č. 1137, 1138/1, 1139/1 a 1141 má podľa LV č. 3046 
v spoluvlastníctve mesta Pezinok, pričom spoluvlastnícky podiel je 46/55, 
spoluvlastnícky podiel vo výške 9/165 pripadá Slovenskej republike 
a spoluvlastnícky podiel vo výške 18/165 pripadá žiadateľovi.  

 
 
Predávajúci:  Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 00 305 022 
 
 
Kúpna cena:  25.516,97 ,- € za celý predmet prevodu. 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Rodina kupujúceho predmetné pozemky dlhodobo 

dobromyseľne užíva, ako to predpokladá § 7 ods. 2 písm. a) 
VZN č. 7/2011. 

 

 

 



Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

Zámer prenajať majetok  
 

 

 

Spôsob prenájmu: Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. a § 7 ods. 2 písm. c) VZN mesta Pezinok č. 7/2011, o 

ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

 

 

Predmet nájmu:  nájom pozemku v k.ú. Pezinok, lokalita: Za koníčkom, konkrétne: 

 

● parc. reg. ,,C“ č. 3121/6 vo výmere 507 m
2 
 

 

od pozemku parcela č. 436/1 v zmysle Geometrického plánu č. 4-3/24, 

ktorý dňa 14.12.1994 vyhotovil Ing. Milan Tomek na oddelenie 

pozemkov parc. č. 3121/1 – 9. 

 

Pozemok parc. reg. ,,E“ č. 436/1 v celkovej výmere 5.782 m
2
  je vo 

vlastníctve Mesta Pezinok podľa LV č. 10434. 

 

 

Prenajímateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 00 305 022 

 

 

Kúpna cena:  0,10 € / m
2 
/ rok 

 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Predložené predĺženie nájmu sa dotýka poslanca MsZ 

v Pezinku s tým, že nájom vznikol v čase, keď navrhovateľ 

nebol poslancom MsZ v Pezinku.    
 

 

 



Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 
 

Zámer prenajať majetok  
 

 
 

Spôsob prenájmu: Prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. a § 7 ods. 2 písm. c) VZN mesta Pezinok č. 7/2011, o 
ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 

 
 
Predmet nájmu:  nájom v k.ú. Pezinok, lokalita: Kollárova ulica, konkrétne: 
 

● miestnosť č. 208 na II. nadzemnom podlaží v objekte na Kollárovej 
ulici č. 1, súp. č. 121, na pozemku par. č. 4680.   

 
 
Prenajímateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO 00 305 022 
 
 
Kúpna cena:  1,00 ,- € / celý predmet nájmu 
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Uzatvorenie nájomného vzťahu na výkon činnosti 

neziskového občianskeho združenia, ktoré združuje 
príslušníkov protikomunistického odboja.    
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