
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 27.06.2019                  číslo: 10.01 
 

 

10. Prevody a nájmy 

 
 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

SPRACOVALA: Mgr. Katarína Bálintová, právnička MsÚ v Pezinku  

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

 

schvaľuje 

prevod nehnuteľností 

 

Navrhovateľ:            Ing. M. M. 

 

Predávajúci:             Mesto Pezinok 

 

Predmet: Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN reg. "C", katastrálne územie 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica, a to: 

 

 parc. č. 7318/8, druh: Ostatná plocha 

 

vo výmere 253  m
2
, a to na základe geometrického plánu č. G1 75/2019 

zo dňa 31.01.2019 overeného Ing. Ivetou Jankovičovou. 

 

Kúpna cena:  8.400,- € za celý predmet prevodu; t.j. cca 33,20 €/m2 (za celý 

predmet prevodu bola cena určená znaleckým posudkom vo výške 

6.289,58 € t.j. cca 24,86 €/m2) 

 

Účel: Využitie pozemku ako oddychovej zóny – záhradkárska zeleň v súlade 

s ÚPI a čiastočne vo forme úžitkovej záhradky. Limitovanie 

nadmerného tlaku náletových drevín a krovín na uvažovanú záhradnú 

časť priľahlého pozemku žiadateľa. Ochrana pred prípadnými 

záplavovými vodami z nepravidelného koryta občasného, v lete 

suchého potoka – odtoku odvádzajúceho príležitostné vody z topiaceho 

sa snehu na jar a dažďové vody.   

 

Spôsob prevodu:  Prevod v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., t. j. 

priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu – t. j. znaleckého posudku.  
 

a) bez pripomienok  

 



b) s týmito pripomienkami: 

 

Mestská rada: 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál v 

predloženom znení (hlasovanie: proti 7).  

 

 

Dôvodová správa 
 

 

Žiadateľ požiadal dňa 20.03.2019 mesto Pezinok o odkúpenie novovytvoreného pozemku KN 

reg. "C", katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica, 

parc. č. 7318/8, druh: Ostatná plocha, vo výmere 253  m², a to na základe geometrického 

plánu č. G1 75/2019 zo dňa 31.01.2019 vyhotoveného Ing. Jurajom Horváthom a úradne 

overeného Ing. Ivetou Jankovičovou dňa 06.02.2019. Ako účel odkúpenia žiadateľ uviedol 

využitie pozemku ako oddychovej zóny – záhradkárska zeleň v súlade s ÚPI a čiastočne vo 

forme úžitkovej záhradky. Limitovanie nadmerného tlaku náletových drevín a krovín na 

uvažovanú záhradnú časť priľahlého pozemku žiadateľa. Ochrana pred prípadnými 

záplavovými vodami z nepravidelného koryta občasného, v lete suchého potoka – odtoku 

odvádzajúceho príležitostné vody z topiaceho sa snehu na jar a dažďové vody. 

 

Cena bola určená znaleckým posudkom č. 7/2019 vyhotoveným znalkyňou Ing. Monikou 

Krnáčovou dňa 06.03.2019 na sumu 6.289,58 €. Žiadateľ navrhol kúpnu cenu 8.400,- €. 

 

V položke príprava sú uložené podklady: 

 

01. Žiadosť 

02. Znalecký posudok v časti cena (celý ZP je k dispozícii na právnom oddelení) 

03. Geometrický plán 

04. LV č. 5472 

05. Územnoplánovacia informácia 

06. Ortomapa 

07. Výrez z katastrálnej mapy 

08. Fotodokumentácia 

   

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala dňa 20.06.2019 

Mgr. Katarína Bálintová 



Obr. č. 1: Výrez z katastrálnej mapy. 

 
 

Obr. č. 2: Ortomapa. 

 

 
 

 

 



Obr. č. 3: Geometrický plán 

 


