Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer predat' 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 Slnečná ulica:
•

pozemok parcela č. 2366 vo výmere 328 m2

Pozemok parcela registra
"C "
číslo 2366, druh: ostatné plochy,
v celkovej výmere 328 m2 je vo vlastníctve mesta Pezinok podľa L V č.
4234.

Predávajúci:

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

Kúpna cena:

16.400,00 , €za celý predmet prevodu
-

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ navrhovateľ zdôvodňuje tým, že v rámci
rodiny nehnuteľnosť dlhodobo a dobromyseľne užívajú,
a to od roku 1993.
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Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer predat' majetok
Spôsob prevodu:
predaj majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Predmet prevodu: nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok, lokalita Šteberlová ulica:
•

pare. reg. „C" č. 883/8, druh: Trvalé trávne porasty vo výmere 3 m2 podľa L V č. 4234

• pare. reg. „C" č. 885/4, druh: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2 podľa LV č.
4234
•pare. reg. „C" č. 886/22, druh: Trvalé trávne porasty vo výmer 189 m2 podľa LV č. 4234
Spolu vo výmere: 251 m2

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

Kúpna cena: 6.452,50 € za celý predmet prevodu
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
V zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. c) VZN Mesta Pezinok č. 7/2011 o postupe pri nakladaní
s nehnuteľnosťami,

prevod podlieha rozhodnutiu MsZ, pričom určí konkrétny dôvod hodný

osobitného zreteľa
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Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer prenajat' majetok
Spôsob prenájmu: prenájom majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za týchto podmienok:
PREDMET NÁJMU: nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok, na hranici areálu
nemocnice zo strany ulíc Kutuzovova a Zumberská, pozemky registra "C ":
Parcelné číslo

Výmera v m2

časť 6494/1
časť 6494/2
spolu

cca 1556
cca 450
2.006 m2

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok

List vlastníctva
7580
7580

PRENAJÍMATEĽ: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, v zast.: Mgr. Oliver
Solga, IČO: 00 30 50 22
ÚČEL NÁJMU: vybudovanie nového oplotenia a jeho užívanie
NÁJOMNÉ: 100,00 eur za celý predmet a celú dobu nájmu
DOBA NÁJMU: doba neurčitá
ODÔVODNENIE O SOBITNÉHO ZRETEĽA: predmet nájmu predstavuje lesný pozemok,
ktorý hraničí s budovou nemocnice, v ktorej bude umiestnený geronto psychiatrický pavilón.
Vzhľadom na charakter budovy je potrebné vytvoriť na predmetnom pozemku oplotenie, ako
dostatočnú bariéru na zabránenie útekom z areálu, resp. na zabránenie bezprostredného
kontaktu s budovou, pričom pôjde o súčasť areálu nemocnice. Pozemok tvorí les, ktorý je
zároveň aj strmým svahom.
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Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer prenajat' majetok
Spôsob prenájmu: prenájom majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

PREDLŽENIE DOBY NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
PREDMET NÁJMU: pozemky v k. ú. Pezinok, mesto Pezinok, lokalita ul. Fajgalská:
•pozemok parcela č. 813/33, druh: ostatná plocha
vo výmere cca 5.201 m2
vo výmere
792 m2
•pozemok parcela č. 813/34, druh: ostatná plocha
vo výmere
499 m2
•pozemok parcela č. 813/35, druh: ostatná plocha
vo výmere
•pozemok parcela č. č. 813/37, druh: zast. plocha a nádvorie
185 m2
vo výmere
•pozemok parcela č. č. 813/38, druh: zast. plocha a nádvorie
99 m2
vo výmere
554 m2
•pozemok parcela č. č. 813/39, druh: zast. plocha a nádvorie
spolu vo yýmere cca 7 .330 m2
PRENAJÍMATEĽ: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, v zast.: Mgr. Oliver
Solga, IČO: 00 30 50 22
ÚČEL NÁJMU:
vybudovanie a prevádzka hokejbalového areálu vrátane poskytovania
súvisiacich služieb a športovísk slúžiacich pre športovo relaxačné aktivity občanov Pezinka
+ postupné vybudovanie športovísk slúžiacich na športovo relaxačné aktivity občanov
Pezinka do areálu netradičných športov.
NÁJOMNÉ: 1,00 euro za celý predmet a po celú dobu nájmu
DOBA NÁJMU:

určitá, 40 rokov

ODÔVODNENIE O SOBITNÉHO ZRETEĽA: podpora konkrétneho projektu z oblasti
športu - rozšírenie športových aktivít v predmetnej lokalite, vybudovanie areálu netradičných
športov.
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Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer prenajat' majetok
Spôsob nájmu:
prenájom majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Predmet nájmu: nehnuteľnosť v katastrálnom území Pezinok, lokalita Slnečná ulica:
•

parcela č. 2603/2/1, druh: zastavaná plocha vo výmere 18

•

parcela č. 2604/1, druh: vinica vo výmere 130

•

parcela č.

m2

m2
2
2604/2, druh: vinica vo výmere 747 m

Spolu vo výmere 895 m2

Prenajímateľ:

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

Nájomná cena:

100 € za celu dobu nájmu

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
V zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. a) VZN Mesta Pezinok č. 7/2011 o postupe pn nakladaní

s nehnuteľnosťami, dlhodobé a dobromyseľné užívanie
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Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zámer prenajat' majetok
Spôsob prenájmu:

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

Predmet nájmu:

prenájom časti pozemku v k. ú. Pezinok v lokalite Stará hora:
•

časť parcely č. 5560 vo výmere 99 m2

Pozemok na parcele č. 5560 (parcela registra "E"), druh: Ostatné
plochy, vo výmere 8514 m2 je vo vlastníctve mesta Pezinok podľa LV
č. 5472.

Prenajímateľ:

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

Kúpna cena:

1,00 , € I celý predmet nájmu
-

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Využitie lokality na tradičné podujatia organizované
Združením pezinských vinohradníkov a vinárov, ako sú
Víno a levanduľa, Dni vo vinohrade a podobne. Lokalitu
plánujú zveľadiť, vysadiť tradičné ovocné stromy
a využiť ako turistický vinohradnícky chodník.
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