
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Mesto Pezinok v zmysle ustanovení § 9a ods. 2, ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zoznam žiadostí o priamy predaj, resp. nájom 
nasledujúceho nehnuteľného majetku Mesta nachádzajúceho sa v katastrálnom území Pezinok, 
ktoré budú prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 18.09.2018: 

Zoznam žiadostí o predaj 

predmet žiadosti 

Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita Banícka ulica - novovytvorená parcela reg. „C
" 

č. 1871/8 vo výmere 
16 m2, novovytvorená parcela reg. „ C" č. 1910/6 vo výmere 73 m2 podľa GP
lehota na podávanie cenových ponúk: 11.09.2018 
Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita ulica gen. Svobodu - novovytvorená parcela reg. „C" č. 2027/79 vo 
výmere 130 m2 podľa GP 
lehota na podávanie cenových ponúk: 11.09.2018 

Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita Leitne - pare. reg. „C" 6164/25 vo výmere 68 m2 podľa GP 
-

lehota na podávariie cenových ponúk: 1 i .09.2018 

Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita Malokarpatská ulica - parcela reg. „C" č. 785 vo výmere 18 m� podľa
GP 
lehota na podávanie cenových ponúk: 11.09.2018 
Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita Slnečné údolie - novovytvorená parcela reg. „C

" 
č. 6434/4 vo výmere 

150 m2 podľa GP
lehota na podávanie cenových ponúk: : 11.09.2018 
Pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita Záhradná ulica - pare. reg. „C" č. 4706 vo výmere 23 m" a pare. reg.
„C" č. 4708/22 vo výmere 10 m2

lehota na podávanie cenových ponúk: 11.09.2018 

zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena 

predmet žiadosti 

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Pezinok, lokalita Cajlanská ulica - pare. reg. „C" č. 
1195, č. 1347/1, č. 1348 - na uloženie vodomernej šachty s fakturačným vodomerom, domovej 
vodovodnej prípojky a domového rozvodu 
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Pezinok, lokalita Slnečná ulica, šenkvická ulica, 
Trnavská ulica, parcela registra „C" č. 2299/2, parcela registra „ C

" 
č. 2299/3, parcela registra „ E

" 
č. 

1282, parcela registra „ E č. 1504/1, parcela registra „ E
" 

č. 1504/2, parcela registra „ E
" 

parcelné číslo č. 
1495/1- na uloženie elektrickej prípojky 
Zrušenie a zriadenie vecného bremena in personam, na Mladoboleslavskej a Kupeckého ulici, oprávnený: 
Západoslovenská distribučná, a.s., žiadateľ: Lípár s.r.o., na pozemkoch C KN p.č. 5/2, 100/2 a E KN p.č. 
1281, na zriadenie a uloženie elektroeneri;ietických zariadení, v rozsahu vyznačenom v GP, 183 m2 
Zriadenie vecného bremena in personam, na ulici Jamnických, oprávnený: Západoslovenská distribučná, 
a.s., žiadateľ: l .M. D. GROUP II, s.r.o. ,  na pozemku C KN p.č. 884/29, na zriadenie a uloženie 
elektroenerqetických zariadení, v rozsahu vyznačenom v GP, 10 m 
Zriadenie vecného bremena in personam, na ulici Jamnických a ulici dona Sandtnera, oprávnený: 
Západoslovenská distribučná, a.s., žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., na pozemkoch E KN p.č. 465, 2330 
a C KN p.č. 803/17, 883/10, 883/42,m 884/29, na zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, v 
rozsahu vyznačenom v GP, 7 4 m 



Zriadenie vecného bremena in rem v prospech Bratislavského samosprávneho kraja, na Myslenickej ulici, 
a to na pozemku parcely reg. „C", pare. č. 707/21 v zmysle LV č. 1285 - pozemok pod autobusovou zást. 

Zriadenie vecného bremena in rem v prospech mesta Pezinok, na Limbašskej ceste, a to na pozemku 
parcely reg. JJC"J pare. č. 825/3, 825/4, 825/5 v zmysle LV č. 1955 - pozemky pod chodníkom, 
cyklochodníkom, ktoré mesto Pezinok nadobudlo. 

Zriadenie vecného bremena in rem právo prechodu a prejazdu na pozemku pare. reg. „C" č. 6251/3 

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Pezinok, lokalita Bratislavská ul„ na pozemku pare. 
reg. „E" č. 1266/8 

nadobudnutie nehnuteľností do majetku Mesta 

Stavebný objekt SO 205 - Cestná svetelná signalizácia 
v hodnote 113. 900 € 

(majetkovoprávne vysporiadanie v rámci výstavby obchodného domu Kaufland) 

Stavebný objekt SO 605.1 - Demontáž verejného vonkajšieho osvetlenia 
v hodnote 27.170 € 

(majetkovoprávne vysporiadanie vybudovaného vonkajšieho osvetlenia 
v rámci výstavby obchodného domu Kaufland) 
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