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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o majetku  obcí“)  a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia 

s majetkom Mesta Pezinok 

 

 

 berie na vedomie 

 

primátorom mesta Pezinok neschválený zámer prenajať alebo vypožičať časť pozemku parc.reg. C-KN                      

č. 2294/2 o výmere 167 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc.reg. E-KN č.1276 o výmere 

2647 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Rázusova v Pezinku,  ktoré sú vedené v katastri 

nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, zapísané  na liste vlastníctva č. 10434, 

katastrálne územie Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok  vo vlastníctve mesta Pezinok vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku. 

 
 

Dôvodová správa 

 

Na základe žiadosti, ktorá bola doručená Mestskému úradu Pezinok dňa 08.07.2021 zaevidovaná                      

pod evidenčným číslom 42998, požiadala žiadateľka pani XXX, o povolenie  parkovať pred domom                    

na ulici Rázusova v Pezinku.  Ako vyplýva zo žiadosti, žiadateľkine auto nestojí na tráve ale                                  

na dlaždicových tvárniciach. Svoju žiadosť žiadateľka odôvodnila tým že sa príkladne stará 

a každodenne zveľaďuje pred domom a celé okolie, odstraňuje exkrementy po psoch, všetky nečistoty, 

nakoľko na amfiteáter chodieva okolo väčšie množstvo ľudí, tak je tam väčšia potreby udržiavania 

čistoty. Pestuje množstvo ruží, ktoré rozvoniavajú po ulici, iní majú už len betónové múry. Manžel má 

viditeľný vinič vedľa domu a mnohí si ho aj fotia. Zametajú chodník, v prípade sucha polievajú trávnik. 

Nedávno bol pred ich domom vyvrátený strom, ktorý bol následne odstránený a ostala po ňom jama. 

Manželovi to nedalo a jamu zasypal najmenej 10 kýblami zeminy. Perfektne upravil verejné 

priestranstvo, má radosť, že robí užitočnú prácu. 

 

Žiadateľka v žiadosti neuvádza o prenájom ktorého pozemku má záujem. Z katastrálnej mapy vyplýva,                             

že pozemky pred rodinným domom  č. XX na Rázusovej ulici v Pezinku vo vlastníctve mesta Pezinok 

sú dva pozemky, a to pozemok parc.reg. C-KN č. 2294/2 o výmere 167 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

a pozemok parc.reg. E-KN č.1276 o výmere 2647 m2 , zastavaná plocha a nádvorie.  



 

K žiadosti žiadateľky prenajať časť pozemku za nulovú hodnotu uvádzame, že v zmysle platných 

ustanovení Občianskeho zákonníka podstatnými náležitosťami nájomnej zmluvy je predmet nájmu 

a cena nájmu. Ide teda o odplatný zmluvný vzťah. Na prenechanie nehnuteľnosti  do užívania 

bezodplatne je možné aplikovať inštitút výpožičky v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

v platnom znení.  

 

Stanovisko majetkového oddelenia: Neodporúčam zriadenie parkovacieho miesta, jedná sa o priľahlú 

zeleň, ktorá bola zdevastovaná v minulosti položením dlažby, čím dochádza k zmenšovaniu zelených 

plôch mesta. Neevidujeme žiadnu platnú NZ na základe ktorej bola zrealizovaná spevnená plocha. 

 

 Vyjadrenie referátu rozvoja mesta: Predmetné pozemky sú v zmysle ÚP PK súčasťou dopravného 

koridoru a verejného priestranstva, ktoré slúži na prístup k priľahlým rodinným domom a pozemkom. 

Na pozemkoch by sa mala nachádzať iba miestna komunikácia, chodníky a verejná zeleň. Pozemok 

neslúži na odstavovanie automobilov (priestor pre statickú dopravu si musia riešiť vlastníci na vlastných 

pozemkoch). Nakoľko je v záujme adaptácie na zmeny klímy uprednostňovať plochy s aktívnou zeleňou 

pred spevnenými plochami, neodporúčam daný zámer. 

 

Kompetencia nakladania a hospodárenia s majetkom mesta je v zmysle zákona o obecnom zriadení 

a zákona o majetku obcí delenou kompetenciou, t.j. delí sa medzi dva orgány mesta - mestské 

zastupiteľstvo a primátora mesta. Výhradnú kompetenciu rozhodovať o nakladaní s majetkom mesta 

zákon o majetku obcí zveruje mestskému zastupiteľstvu v ustanovení § 9 ods. 2, ktoré vymedzuje 

jednotlivé úkony o ktorých môže rozhodnúť výlučne mestské zastupiteľstvo. To znamená, že o týchto 

úkonoch nemôže rozhodovať iný orgán mesta. Pri úkonoch, ktoré nie sú výhradnou kompetenciou 

mestského zastupiteľstva môže rozhodovať aj primátor mesta. 

 

Vzhľadom na súčasný platný Štatút mesta a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Pezinok rozhoduje o zámere nakladania s majetkom mesta jeho primátor. 

 

V zmysle základných zásad hospodárenia s majetkom mesta určených zákonom o majetku obcí je 

povinnosťou orgánov mesta hospodáriť s jeho majetkom v prospech rozvoja obce a jej občanov 

a v prospech ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány mesta sú podľa ustanovenia § 7 ods. 2 

zákona o majetku obcí majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

 

Mesto Pezinok neeviduje voči žiadateľovi žiadne nedoplatky. 
 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme a navrhujeme mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie 

neschválenie zámeru prenajať alebo vypožičať časť pozemkov, tak ako je uvedené vyššie.  
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01. Úvodná informácia 

https://webgis.geodeticca.sk/obec/pezinok_ret/?#url?layers=11362,10264,10270,10298,10296

,10299,10297,11170,11339&baselayer=blank&extent=17.26800119794073,48.29232118480

5076,17.27027437007974,48.291542220504674 
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