Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce: 24. 01. 2017
Zápisnica

zo 1. riadneho zasadnutia komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, ktoré bolo dňa
24. j anuára 2017 /t.j.

v

utorok/ o 15°0 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach
Prítomní:

predseda komisie: JUDr. Michal Cimmermann,
podpredseda komisie: PaedDr. Ida Ďurčeková ,
členovia: JUDr. Helena Rozborová, Ing. Radovan Štekl
Mgr. Martin Raček a Ing. Ján Adamec,

Neprítomní:

Mgr. Roman Šíra

Hostia:

Ing. Marián Kováč - prednosta úradu
Ing. Karol Švajčík - poslanec MsZ

Sekretár:

Ing. Peter Kmeť
( viď. Prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice )

Program:

1.

Otvorenie
Komisiu otvoril a privítal členov komisie a hostí predseda komisie JUDr. Cimmermann.
2.

Schválenie programu rokovania komisie.
Prejednanie žiadostí - návrhov pred vydaním stanoviska mesta alebo pred postúpením materiálov do
MsZ.
Predseda komisie navrhol zaradiť žiadosť spoločnosti H.K. Gastro s.r.o. ako bod programu 2.4
a ostatné body poposúvať.
Schválenie termínov zasadnutí komisie v roku 2017 : 24.01., 28.03., 30.05., 04.09., 17.10.
a 14.11.2017.
2.2 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného bremena
Mestom Zlaté Moravce a oprávneným z vecného bremena Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. na objekty čerpacích staníc ČS2 postavenej na parcelách registra „E" č. 4435
a 5658/3 podľa GP č. 100/2016 a ČS3 postavenej na parcele registra „C" č. 3164/92 podľa GP č.
10112016 ako verejnej stavby bezodplatne.
2.3 Žiadosť 12 vlastníkov bytov na ulici 1. mája č. 10,12,14 v bytovom dome súpisné číslo 1125
postavenom na parcele CKN číslo 1588/3, ktorí majú súčasne každoročne s Mestom Zlaté
Moravce uzatvorené Dohody o užívaní verejného priestranstva na pozemky pod garážami,
o odkúpenie pozemkov pod jednotlivými garážami, ktoré sa nachádzajú za bytovým domom na

2.1

1

strane dvora na časti parcele CKN číslo 1588/1 - opätovné prerokovanie po doplnení stanoviska
oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti.
2.4 Žiadosť spoločnosti H.K. Gastro s.r.o. o zosúladenie doby nájmu nebytových priestorov
v Župnom dome - „Pizzeria Župan" do roku 31.03.2025 so zmluvou na prenájom „kaplnky" za
doterajšie nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
2.5 Žiadosť spoločnosti Metalux Corp s.r.o. o odkúpenie pozemku pod predajňou hutného materiálu
na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, ktorý má spoločnosť teraz v prenájme - opätovné
prerokovanie po doplnení žiadosti.
2.6 Žiadosť pani Jaroslavy Šutkovej, bytom Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce o odkúpenie
mestského pozemku parcely registra „C'' číslo 2537/59 o výmere 386 m2 druh pozemku ostatné
plochy podľa GP č. 111132/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pod prenajatou záhradkou,
nachádzajúcou sa pri Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach - doplnenie žiadosti
o geometrický plán - schválenie odpredaja pozemku.
2.7 Žiadosť spoločnosti KANVOD SK, spol. s r.o., Rentgenová 26, 851 01 Bratislava o schválene
v mestskom zastupiteľstve Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na inžiniersku
stavbu s názvom „Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr", ktorej
súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov,
transformačná stanica, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné
pre ich prevádzku. Elektroenergetické zariadenia budú umiestnené na častiach parciel E-KN č.
5391 a 5694, na častiach parciel C-KN číslo 3035, 3034, 3082 a 3124/1 všetky v k.ú. Zlaté
Moravce v lokalite Ďateľnisko. Odplatu za vecné bremená žiadajú určiť nie na základe znaleckého
posudku ale za sumu vypočítanú podľa nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Zlaté Moravce.
2.8 Žiadosť Ing. Mgr. Petra Filipčíka, Hlavná 129, Čierne Kľačany o prenájom na 10 rokov aj
poľnohospodárskej pôdy - parcely KN registra „E" číslo 100 o výmere 3050 m2 druh pozemku
orná pôda v k.ú. Prílepy za účelom pestovania netradičných ovocných plodín.
2.9 Prerokovanie návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č.
4016/24242/2016 v k.ú. Zlaté Moravce pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 61.000,-€ ročne na obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2041.
3.

Rôzne:

3.1
vyhodnotenie VOS na odpredaj budovy a pozemkov na Sládkovičovej č. 45 v Zlatých
Moravciach.
3.2 - žiadosť o odkúpenie bytu č. 2 na Tekovskej č.49 v Zlatých Moravciach p. Mariánom Bucheňom
3.3 - žiadosť o odkúpenie bytu č. 19 na Tekovskej č.51 v Zlatých Moravciach p. Máriou Kuklovou
-

4.

Diskusia

5.

Záver

Predseda komisie dal schváliť nový program zasadnutia komisie:
Hlasovanie: Za 4 , Proti O
Zdržal sa hlasovania O .
Program komisie bol schválený.
Pristúpilo sa k prerokovaniu jednotlivých bodov programu komisie:
2.1

Schválenie termínov zasadnutí komisie v roku 2017:
a

24.01.,

28.03.,

30.05.,

04.09„

17.10.

14.11.2017.

Predseda komisie dal hlasovať, kto je za odsúhlasenie termínov zasadnutí komisie?
Hlasovanie: Za 4 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O
Uznesenie č. 112017 bolo schválené.
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2.2

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného bremena
Mestom Zlaté Moravce a oprávneným z vecného bremena Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. na objekty čerpacích staníc ČS2 postavenej na parcelách registra E č. 4435
a 5658/3 podľa GP č. 100/2016 a ČS3 postavenej na parcele registra C č. 3164/92 podľa GP č.
1O112016 ako verejnej stavby bezodplatne.
"

„

"

„

Diskusia:
Ing. Kmeť sekretár komisie a sucas�e vedúci oddelenia majetkovo-právneho podal nasledovné
v
stanovisko: Na čerpacie stanice CS2 a CS3 už boli schválené zmluvy o zriadení vecných bremien, ale
pretože Okresný úrad Zlaté Moravce katastrálny odbor ich nemohol zavkladovať, došlo zo strany
ZVS, a.s. k späť vzatiu návrhu a vytvoreniu novej žiadosti o opätovné prejednanie návrhu na
uzatvorenie novej Zmluvy o zriadení vecných bremien s novým zameraním geometrickými plánmi
oboch čerpacích staníc. Jedná sa o prečerpávacie stanice na kanalizácii na ulici Hájovej a na ulici
Potočnej v Zlatých Moravciach.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:
Komisia správy mestského ma.ietku, podnikateľske.i činnosti, obchodu a služieb odporúča

Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi povinným z vecného bremena Mestom Zlaté Moravce a oprávneným z vecného
bremena Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. na objekty čerpacích staníc ČS2
postavenej na parcelách registra E č. 4435 a 5658/3 podľa GP č. 100/2016 a ČS3 postavenej na
parcele registra C č. 3164/92 podľa GP č. 101/2016 ako verejnej stavby bezodplatne a na dobu
určitú počas životnosti čerpacích staníc.
"

„

''

„

Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 4 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O
Uznesenie č. 2/2017 bolo schválené.
2.3

žiadosť 12 vlastníkov bytov na ulici 1. mája č. 10,12,14 v bytovom dome súpisné číslo 1125
postavenom na parcele C-KN číslo 1588/3, ktorí majú súčasne každoročne s Mestom Zlaté Moravce
o odkúpenie
uzatvorené Dohody o užívaní verejného priestranstva na pozemky pod garážami,
dvora na
strane
na
domom
bytovým
za
nachádzajú
sa
ktoré
pozemkov pod jednotlivými garážami,
časti parcele C-KN číslo 1588/1 - opätovné prerokovanie po doplnení stanoviska oddelenia investičnej
výstavby a hospodárskej činnosti.
Diskusia:
Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskych činností poslalo odpoveď na žiadosť majetkovo
právneho oddelenia, ako je vyznačená predmetná parcela C-KN číslo 1588/1 nachádzajúca sa v k. ú.
Zlaté Moravce, v platnom územnom pláne mesta Zlaté Moravce. Tento pozemok sa nachádza
centrálna mestská zóna - STRED v obytnom
v zastavanom území mesta v urbanistickom obvode 1
území určenom pre hromadnú bytovú výstavbu, ktorej plochy sú určené pre bytové domy a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ako sú napríklad garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné
dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Tak isto nám oznámili, že zaradia túto žiadosť
o odkúpenie pozemkov pod garážami aj do komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia pri MsZ Zlaté Moravce.
V komisii bol podaný návrh, že nakoľko dvor a pozemky pod garážami nie je nikým iným využívaný
len majiteľmi bytov v bytovom dome súpisné číslo 1125 postavenom na pozemku parcele C-KN číslo
1588/3, či by nebolo možné celý dvor okolo bytového domu odpredať majiteľom bytov.
-

Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:
Komisia správy mestského ma.ietku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb odporúča

Mestskému úradu v Zlatých Moravciach poslať list žiadateľom, či by súhlasili nielen s odkúpením
pozemkov pod doterajšími dočasnými garážami, ale aj s odkúpením celého dvoru (aj s jeho určenou
hranicou) a zároveň akú cenu by boli schopný akceptovať za pozemok blízky centru mesta (cena
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podľa nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce je 16,60 €/m2).
Súčasne počkať aj na vyjadrenie komisie výstavby, ... Komisia sa bude opätovne zaoberať žiadosťou
po získaní ďalších vyjadrení.
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O

,

Zdržal sa hlasovania O

.
Uznesenie č. 3/2017 bolo schválené.

2.4

Ži�dosť spoločnosti H.K. Gi:stro s.r.o. o zosúladenie doby, nájmu nebytových priestorov
v Zupnom dome -„Pizzeria Zupan" do 31.03.2025 so zmluvou na prenájom „kaplnky" za
doterajšie nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prítomní Štefan Horniak a Peter Šimon požiadali o slovo a podali vysvetlenie:

Gastro s.r.o„ SNP 52, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36735191, v zastúpení konateľov
Štefan Horniak a Peter Šimon, požiadala v žiadosti zo dňa 16.01.2017 mesto Zlaté Moravce
o zosúladenie doby nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
v Župnom dome - prevádzka Pizzérie Župan, Župná 8, 953 01 Zlaté Moravce - o celkovej
2
rozlohe 266,25 m -časť v stavbe súpisné číslo 3 14 postavenej na parcele C-KN číslo 658/1
a časť v stavbe súpisné číslo 2391 postavenej na parcele KN registra „C" číslo 658/2 v k. ú.
Zlaté Moravce zapísaných v LV č. 3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce s účelom
prenájmu-využívania existujúcej prevádzky Pizzerie Župan.
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. P-53/2582/2008 dňa 13.03.2008 mesto prenajalo
2
154 m (kuchyňa, nefajčiarske priestory pizzerie, skladové priestory, šatne a toalety) na dobu
2
od 15.03.2008 do 15.03.2017 za nájomné vo výške 24,89 €/m (750,- Sk/m2). Tieto priestory
zrekonštruovali na vlastné náklady. Dodatkom č.l za výšila výmera o 71,64 m2 (fajčiarske
prevádzkové priestory). Dodatkom č. 2 P-1128/2012 sa od 01.03.2012 zvýšila výmera o 40,61
2
2
m (skladové priestory za nájomné 17,00 €/m /rok. Všetky priestory zrekonštruovali na
vlastné náklady. Celková výmera prenajímaných nebytových priestorov na základe zmlúv
2
predstavuje 266,25 m a ročné nájomné predstavuje v súčasnosti sumu 6.306,54 €.
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 1842/4916/2015 zo dňa 01.04.2015 mesto
2
prenajalo 60 m (bývalú kaplnku a vedľajší priestor) na dobu do 31.03.2025 za nájomné 15,
2
€/m /rok, čo si vyžiadalo rozsiahlu rekonštrukciu na vlastné náklady spoločnosti. Využitie
priestorov kaplnky úzko súvisí s prevádzkou „Pizzerie Župan", pretože na ňu nadväzuje.
Celková výška nájomného za všetky priestory v súčasnosti predstavuje ročne 7.206,54 €.
Spoločnosť H.K. Gastro s.r.o. preto žiada o nový prenájom doteraz prenajatých nebytových
2
priestorov, ktorým končí nájomná doba 15.03.2017 a sú o celkovej rozlohe 266,25 m na
novú nájomnú dobu od 16.03.2017 do 31.03.2025 za doterajšie ročné nájomné 6306,54 €.
H.K.

kto je za predložený návrh uzatvorenia nájomnej zmluvy na
nebytové priestory v Župnom dome o celkovej rozlohe 266,25 m2 na dobu nájmu od 16.03.2017 do

Predseda komisie dal hlasovať,

31.03.2025 (doba ukončenia prenájmu bývalej kaplnky v Župnom dome) za doterajšie ročné
nájomné 6306,54 € pre H.K. Gastro s.r.o. - z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na uzatvorenie nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- jedná sa o dlhodobého nájomcu, ktorý riadne dodržiava platobnú disciplínu a nemá záväzky
ani nedoplatky voči mestu Zlaté Moravce,
- zosúladenie doby nájmu existujúcej prevádzky Pizzerie Župan s prenájmom bývalej
kaplnky,
- zabezpečenie opravy kanalizácie a opravy časti fasády budovy Župného domu na náklady
nájomcu.
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t

Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O
Uznesenie č. 4/2017 bolo schválené.

2.5

Žiadosť spoločnosti Metalux Corp s.r.o. o odkúpenie pozemku pod predajňou hutného materiálu na
Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach, ktorý má spoločnosť teraz v prenájme - opätovné
prerokovanie po doplnení žiadosti o mapku s rozmermi pozemku požadovaného na odkúpenie od
mesta Zlaté Moravce a určenie ceny za odkúpenie pozemku 1 l,-€/m2.
Diskusia:
Komisia posúdila tvar pozemku požadovaného na odkúpenie a nie je presvedčená, či je dostatočný
odstup hranice odkupovaného pozemku od mestskej budovy - kotolne v areály na Viničnej č. l, aby
bol zabezpečený prejazd pre nákladné autá (požiarne vozidlá), ktoré by potrebovali prechádzať okolo
budov. Tak isto nie je zrejmé komisii, čo bude s betónovými garážami, ktoré sa nachádzajú na
predmetnom odkupovanom pozemku, či ich odkúpi spoločnosť Metalux Corp s.r.o., alebo ich bude
mesto musieť premiestniť na iné miesto. Komisia v zmysle nových Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Zlaté Moravce, účinných od 01.01.2017, navrhuje kúpnopredajnú cenu 25,- €/m2, aj
z toho dôvodu, že sa na pozemku nachádza z časti asfaltový povrch.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb odporúča

Mestskému úradu v Zlatých Moravciach poslať list spoločnosti Metalux Corp s.r.o. s oznámením, či
budú akceptovať kúpnu cenu 25,- €/m2 podľa nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Zlaté Moravce, či môžu upraviť hranicu pozemku pri kotolni, ktorá dostatočne umožní prejazdu
nákladných áut okolo budov a tak isto ako to bude s betónovými garážami na predmetnom pozemku.
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O
Uznesenie č. 5/2017 bolo schválené
2.6

Žiadosť pani Jaroslavy Šutkovej, bytom Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce o odkúpenie mestského
pozemku parcely registra C číslo 2537/59 o výmere 386 m2 druh pozemku ostatné plochy podľa GP
č. 111132/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pod prenajatou záhradkou, nachádzajúcou sa pri
Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach - doplnenie žiadosti o geometrický plán - schválenie
odpredaja pozemku.
''

„

Diskusia:
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach uznesením č. 506/2016 zo dňa 27.10.2016 schválilo
spôsob prevodu za podmienky objednania vypracovania geometrického plánu žiadateľkou a jeho
predloženia na ďalšie konanie a zaplatenie kúpnopredajnej ceny 3,-€/m2. Začiatkom decembra 2016
bol na MsÚ Zlaté Moravce doručený originál GP č. 111132/2016, ktorý vytvoril novú parcelu C-KN
číslo 2537/59 o výmere 386 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorá je predmetom prevodu.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:
Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej

činnosti, obchodu a služieb odporúča

schváliť v mestskom zastupiteľstve v k. ú. Zlaté Moravce odpredaj časti (diel č. l) o výmere 90 m2
z parcely KN registra E číslo 2394/1 o celkovej výmere 7877 m2 druh pozemku orná pôda zapísanej
v LV č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a odpredaj časti (diel č.2) o výmere 296 m2 z parcely
KN registra C číslo 2537/1 o výmere 5275 m2 druh pozemku ostatné plochy pôda zapísanej v LV č.
3453 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, z ktorých bola geometrickým plánom č. 111132/2016
"

„

''

„
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vytvorená nová parcela C-KN číslo 2537/59 o výmere 386 m2 druh pozemku ostatné plochy, ktorá
je predmetom prevodu,
za schválenú kúpnopredajnú cenu 3,- €/m2 , čo činí za celý pozemok o výmere 386 m2
kúpnopredajnú cenu 1.158,- €
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa na odpredaj pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
- pozemok je využívaný ako záhradka od roku 2011 na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. P7/18808/2011, pričom pozemok sa nebude môcť využiť na výstavbu z dôvodu, že vzduchom a zemou
prechádzajú rozvody vysokého napätia 22 KV
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O
Uznesenie č. 6/2017 bolo schválené.
2.7

Žiadosť spoločnosti KANVOD SK, spol. s r.o., Rentgenová 26, 851 01 Bratislava o schválenie
v mestskom zastupiteľstve Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na inžiniersku
stavbu s názvom „Zlaté Moravce - Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr", ktorej
súčasťou sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane stožiarov,
transformačná stanica, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné pre
ich prevádzku. Elektroenergetické zariadenia budú umiestnené na častiach parciel E-KN č. 5391
a 5694, na častiach parciel C-KN číslo 3035, 3034, 3082 a 3124/1 všetky v k.ú. Zlaté Moravce
v lokalite Ďateľnisko. Odplatu za vecné bremená žiadajú určiť nie na základe znaleckého posudku, ale
za sumu vypočítanú podľa nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce.
Diskusia:
Predmetný návrh bude predložený mestskému zastupiteľstvu ako žiadosť spoločnosti KANVOD SK,
s.r.o. v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných
bremien a prevzatí záväzku v zmysle predložených geometrických plánov č. 43/2016 a 58/2016
vyhotovených GOK Tibor Drienovský.
Mesto Zlaté Moravce ako budúci povinný uzatvorilo dňa 26.11.2014 Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku s budúcim oprávneným Západoslovenskou
distribučnou, a.s. a budúcim platiteľom KANVOD SK, s.r.o. na predmetnú stavbu „Zlaté Moravce Obytný súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr".

Západoslovenská distribučná, a.s. požaduje pred realizáciou stavby mať uzatvorenú Zmluvu
o zriadení vecných bremien na budúce zabrané mestské a súkromné pozemky v rozsahu podľa
projektu, čo aj geodet zameral v priložených geometrických plánoch.
Zaťažené nehnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce a ktoré sa
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce, v Meste Zlaté Moravce, v Okrese Zlaté Moravce, zapísané v LV č.
5417 sú parcely E-KN číslo 5391 druh pozemku orná pôda o výmere 2099 m2 a E-KN číslo 5694 druh
pozemku ostatné plochy o výmere 18930 m2 a ktoré sú zapísané v LV č. 3453 sú parcely C-KN číslo
3034 druh pozemku ostatné plochy o výmere 2999 m2, C-KN číslo 3035 druh pozemku ostatné plochy
o výmere 918 m2, C-KN číslo 3082 druh pozemku ostatné plochy o výmere 918 m2 a C-KN číslo
3124/l druh pozemku orná pôda o výmere 6919 m2•
Podľa Geometrického plánu č. 43/2016 boli zaťažené mestské pozemky zamerané nasledovne:
- parcela KN registra „C'' číslo 3034 o výmere 2999 m2 , druh pozemku ostatné plochy, plošný rozsah
zaťaženia (diel 3) 19 m2 a
- parcela KN registra „C'' číslo 3035 o výmere 918 m2 , druh pozemku ostatné plochy, plošný rozsah
zaťaženia (diel 4) 211 m2 a
- parcela KN registra „E" číslo 5391 o výmere 2099 m2 , druh pozemku orná pôda, plošný rozsah
zaťaženia (diel 9) 1 m2 a
- parcela KN registra „E" číslo 5694 o výmere 18930 m2 , druh pozemku ostatné plochy, plošný
rozsah zaťaženia (diel 8) 29 m2 ,
=

=

=

=
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pričom celkový rozsah zaťaženiaje spolu 26 0 m2•
Podľa Geometrického plánu č. 58/2016 boli zaťažené mestské pozemky zamerané nasledovne:
- parcela KN registra „C" číslo 3034 o výmere 2999 m2, druh pozemku ostatné plochy, plošný rozsah
zaťaženia (diel 4) =11 m2 a (diel 5) =8 m2, spolu 19 m2 a
- parcela KN registra „C'' číslo 3035 o výmere 918 m2, druh pozemku ostatné plochy, plošný rozsah
zaťaženia (diel 6)
5 m2 a
- parcela KN registra „C" číslo 3 082 o výmere 918 m2, druh pozemku ostatné plochy, plošný rozsah
zaťaženia (diel 2) = 3 m2 a
- parcela KN registra „C'' číslo 3124/1 o výmere 6919 m2 , druh pozemku orná pôda, plošný rozsah
zaťaženia (diel 1) 23 m2 ,
pričom celkový rozsah zaťaženia je spolu 5 0 m2•
Spoločnosť KANVOD SK, s.r.o. žiada mesto Zlaté Moravce použiť pre výpočet jednorazovej
odplaty schválené nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce interné
číslo: SM-0 01/2017 účinné od 01. 01.2017, podľa Čl. 24, ods. 3 . pričom výpočet jednorazovej odplaty
by bol nasledovný:
Za GP č. 43/201 6 rozsah zaťaženia celkom 26 0 m2 x cena za m2 pri ostatných pozemkoch mimo centra
25,-€ x koeficient 0,20 =jednorazová odplata 1.300,-€.
Za GP č. 58/201 6 rozsah zaťaženia celkom 5 0 m2 x cena za m2 pri ostatných pozemkoch mimo centra
25,-€ x koeficient 0,20 =jednorazová odplata 250,-€.
=

=

=

=

Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:

Komisia správy mestského majetku, podnikatel'skej čin»osti, obchodu a služieb odporúča
uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecných bremien v súvislosti so stavbou „Zlaté Moravce - Obytný
súbor Na Ďateliniskách - VNk, NNk, TS, DTr" a vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, as., Čulenova 6, Bratislava, odplatne v celkovej
výške 1.550,- € , ktorú v prospech mesta Zlaté Moravce uhradí spoločnosť KANVOD SK,s.r.o..
Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce ako povinným
a spoločnosťou Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 ako
oprávneným a medzi spoločnosťou KANVOD SK, s.r.o. je odporučené predložiť mestskému
zastupiteľstvu na schválenie v súvislosti s vybudovaním stavebných objektov elektroenergetických
zariadení distribučnej sústavy, vrátane stožiarov, transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení
a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku, pričom povinný ako vlastník
zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in
personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností
strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach:
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni;
a)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
b)
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
c)
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b);
za podmienok dohodnutých v zmluve.
Vecné bremeno uvedené ako písm. a) a vecné bremeno uvedené ako písm. b) sa vzťahuje na časť
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecného
bremena.
Vecné bremeno uvedené ako písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 5 , Proti O , Zdržal sa hlasovania 1 .
Uznesenie č. 7/2017 bolo schválené.
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2.8
.,,,..Ziadosť Ing. Mgr. Petra Filipčíka, Hlavná 129, Cieme Kľačany o prenájom na 1O rokov aj
poľnohospodárskej pôdy - parcely KN registra „E" číslo 100 o výmere 3050 m2 druh pozemku orná
pôda v k.ú. Prílepy za účelom pestovania netradičných ovocných plodín.
v

Diskusia:
Komisii bola predložená žiadosť Ing. Mgr. Petra Filipčíka o schválenie prenájmu poľnohospodárskeho
pozemku za účelom pestovania netradičných ovocných plodín spojením s agroturistikou - v k.ú.
Prílepy na parcele KN registra „E" č. 100 o výmere 30 50 m2 druh pozemku orná pôda, za nájomné vo
výške 100,-€/ha ročne na dobu 1 O rokov. Nájomca na vlastné náklady zrealizuje vytýčenie hraníc
prenajímaného poľnohospodárskeho pozemku. Nájomca bude realizovať výsadbu netradičných
ovocných plodín až po prevzatí úrody pôvodného doterajšieho užívateľa.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:

Komisia správy mestského majetku, podnikatel'skej činnosti, obchodu a služieb odporúča
schválit' v mestskom zastupiteľstve z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom v k. ú.
Prílepy pozemku parcely KN registra „E" číslo 100, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere
3050 m2 zapísanej na LV č. 4038 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, ktoré bude užívať nájomca ako
ornú pôdu na pestovanie netradičných ovocných plodín
-pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, trvale bytom Hlavná 129, 953 0 5 Čierne Kľačany z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
- na dobu 10 rokov od 01.11.2017 do 31.10.2027
-za nájomné 100,- € / ha / rok
- za podmienky vytýčenia pozemku nájomcom po žatve doterajšieho užívateľa na určenie hranice
pozemku.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov (mladých farmárov)
využitie pozemku na pestovanie netradičných ovocných plodín s cieľom sprístupnenia plodín
pre verejnosť s agroturistickým zameraním.
Komisia odporúča MsÚ v Zlatých Moravciach vyzvať doterajšieho užívateľa poľnohospodárskeho
pozemku na ukončenie užívania bez zmluvného vzťahu a jeho prenechanie užívania novému
nájomcovi.
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O , Zdržal sa hlasovania O

Uznesenie č. 8/2017 bolo schválené.
2.9

Prerokovanie návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č.
4016/24242/201 6 v k.ú. Zlaté Moravce pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za nájomné vo výške 61.000,-€ ročne na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2041.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb odporúča
schváliť v mestskom zastupiteľstve z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dodatok č. 1 k Zmluve
o nájme pozemkov a stavieb č. 4016124242/2016 v katastrálnom území Zlaté Moravce
zapísaných v liste vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce, nachádzajúcich sa v
oplotenom areáli na Bernolákovej ulici č. 4 v Zlatých Moravciach pre obchodnú spoločnosť (s
podielom 24/25-in akcionára spoločnosti AGEL SK a.s. a s podielom 1/25-ina akcionára
Mesto Zlaté Moravce) Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., so sídlom Ul. Bernolákova 4,
953 01 Zlaté Mor av ce,

IČO:

50 433 946.
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Jedná sa o prenájom nasledovných pozemkov v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaných v liste
vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:

pozemky parcely registra „C" číslo: pare. č. 3 z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 2892 m2,
7/1 z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 14379 m2, pare. č. 7/2 z.astavané plochy
a nádvoria vo výmere 732 m2, pare. č. 7/3 z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2, pare. č. 7/4
z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, pare. č. 7/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
377 m2, pare. č. 7/6 z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 86 m2, pare. č. 717 z.astavané plochy
a nádvoria vo výmere 288 m2, pare. č. 7/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, pare. č. 7/9
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, pare. č. 7/10 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
117 m2, pare. č. 7/11 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 299 m2, pare. č. 7/12 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 51O m2, pare. č. 7/13 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 l m2, pare. č.
7/14 z.astavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, pare. č. 7/15 z.astavané plochy a nádvoria vo
výmere 76 m2, pare. č. 7/16 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2, časť pare. č. 7/17
z.astavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2 z celkovej výmery 378 m2, pare. č. 7/18 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 21 m2, pare. č. 25 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 254 m2, pare.
č. 27 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 200 m2 a pare. č. 29 zastavané plochy a nádvoria vo
pare. č.

výmere 531 rn2,
Ďalej sa jedná o prenájom

budov - stavieb

v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaných v liste

vlastníctva č. 3467 v celosti na Mesto Zlaté Moravce:
s. č.

491 Int.- chir. pavilón na pare. č. 7/2, s. č. 492 Adm.
496 Gyn.- pôr. pavilón na pare. č. 7/5, s. č. 501 Admin. budova
- príjem na pare. č. 7/6, s. č. 505 Pavilón diag. disc. na pare. č. 25, s. č. 909 Patológia na pare. č. 7/16,
s. č. 2255 Hospodárska budova na pare. č. 27, s. č. 2256 Hospodárska budova na pare. č. 29, s. č. 2257
Sklad kyslíka na pare. č. 7/3, s. č. 2258 Sklad inf. fliaš na pare. č. 7/4, s. č. 2259 Pivnica na pare. č.
7/8, s. č. 2260 Garáže na pare. č. 7110, s. č. 2262 Kotolňa na pare. č. 7113, s. č. 2263 Náhr. zdroj el.
energie na pare. č. 7/15, s. č. 2264 Vodáreň na pare. č. 7118 a časť budovy s podielom 66,5% s. č. 502
486

interný pavilón na pare. č. 3, s. č.

budova riad., OKB na pare. č. 7/7, s. č.

Infekčný pavilón na pare. č. 7117,

pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 50 433 946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na obdobie

od 01.01.2017 do 31.12.2041,

za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania

s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM-001/2017 účinných od 01.01.2017 vo výške 61.000,- Eur
(slovom šesťdesiatjedentisíc eur) ročne, pričom v roku 2017 je nájomné vo výške 72.264,33 Eur.

Dôvodom hodným osobitného zretel'a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
1. jedná sa o pozemky a stavby, ktoré bude využívať obchodná spoločnosť Mestská nemocnica Zlaté
Moravce a.s., so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 946,

na

prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, t. j. zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre
širokú verejnosť, tzn„ že ide o verejnoprospešný účel,

2.

cena za nájom pre Mestská nemocnica Zlaté Moravce a. s. - novoz.aložená spoločnosť je vysoká

vzhľadom na to, že spoločnosť zatiaľ nedosahuje zisk, a

vzhľadom na prijatie nových Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM-001/2017 je potrebné jej výšku
upraviť,

3.

dobu nájmu, ktorá bola pôvodne dojednaná pre účel získania licencii a povolení na prevádzkovanie

zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej nemocnice, je z dôvodu obdržania týchto povolení potrebné
upraviť.
Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O

, Zdržal sa hlasovania O

Uznesenie č. 9/2017 bolo schválené.
3. Rôzne:
3.1

Vyhodnotenie VOS na odpredaj budovy a pozemkov na Sládkovičovej č. 45 v Zlatých Moravciach.
Diskusia:

9

Sekretár komisie informoval členov komisie a prítomných hostí, že do súťaže sa nikto neprihlásil
a súťaž bola týmto neúspešná.
Členovia komisie wbrali na vedomie predložené vysvetlenie k VOS na odpredaj budovy a pozemkov
na Sládkovičovej č. 45 v Zlatých Moravciach.

3.2

Žiadosť o odkúpenie bytu č. 2 na Tekovskej č.49 v Zlatých Moravciach p. Mariánom Bucheňom
Diskusia:
Mestskému úradu v Zlatých Moravciach bola dňa 18.01.2017 doručená žiadosť Mariána Bucheňa,
bytom Tekovská 3027/49, 953 01 Zlaté Moravce o prevod vlastníctva 3-izbového bytu, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na

pozemku v

príslušnom podiele.
Jedná sa o schválenie spôsobu prevodu vlastníctva bytu v bytovom dome - súpisné číslo 3027 na
pozemku parcely KN registra „C", parcelné číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria zapísaného na liste vlastníctva č. 5091 v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:

trojizbového bytu č. 2 (Bl), na l . nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 49 v Zlatých Moravciach
evidovaného Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom v katastri nehnuteľností
v celosti

do

a spoločných

výlučného

vlastníctva

zariadeniach

Mariánovi

domu

Bucheňovi,

a spoluvlastnícky

podielu

podiel

77393/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa

na

na

spoločných
pozemku

častiach
v podiele

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že kupujúci Marián Bucheň zložil pri výstavbe bytového
domu finančnú zábezpeku vo výške 306.280,00 Sk
pán Marián Bucheň.

(l 0.166,63 eur) a od začiatku je nájomníkom bytu

Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb odporúča
schváliť v mestskom zastupiteľstve spôsob prevodu vlastníctva bytu v bytovom dome - súpisné číslo
3027 na pozemku parcely KN registra „C", parcelné číslo 3460/71 o výmere 1010 m2, druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria zapísaného na liste vlastníctva č. 5091 v k.ú. Zlaté Moravce, konkrétne:
trojizbového bytu č. 2 (Bl), na 1. nadzemnom podlaží na Tekovskej č. 49 v Zlatých Moravciach
evidovaného Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom v katastri nehnuteľností
v celosti

do

a spoločných

výlučného

vlastníctva

zariadeniach

Mariánovi

domu

Bucheňovi,

a spoluvlastnícky

podielu

podiel

77393/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa

na

na

spoločných
pozemku

častiach
v podiele

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mesto Zlaté Moravce dá vypracovať znalecký posudok a odpredaj bytu bude za cenu znaleckého
posudku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu na kapitálový účet mesta a cenu za znalecký posudok na
bežný účet mesta. Mesto vráti kupujúcemu zábezpeku vloženú pri výstavbe bytu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
kupujúci Marián Bucheň má zaplatenú finančnú zábezpeku pn výstavbe bytového domu,
kupujúci je užívateľom - nájomníkom tohto bytu.

Kto je za predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O

, Zdržal sa hlasovania O

Uznesenie č. 10/2017 bolo schválené.
3.3

Žiadosť o odkúpenie bytu č. 19 na Tekovskej č.51 v Zlatých Moravciach p. Mgr. Máriou Kuklovou.
Diskusia:
Mestskému úradu v Zlatých Moravciach bola dňa 20.01.2017 doručená žiadosť Mgr. Márii Kuklovej, o
prevod vlastníctva 3-izbovébo bytu, podielu na
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v
príslušnom podiele.
Jedná sa o schválenie spôsobu prevodu vlastníctva bytu v bytovom dome - súpisné číslo 3027 na
2
pozemku parcely KN registra „C'', parcelné číslo 3460/71 o výmere 1010 m , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria zapísaného na liste vlastníctva č. 5091 v k.ú. Zlaté Moravce v celosti na
Mesto Zlaté Moravée, konkrétne:

trojizbového bytu č. 19 (H3), na 3. nadzemnom podlaží na

Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach do výlučného vlastníctva Mgr. Márií Kuklovej, podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
82076/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že kupujúca Mgr. Mária Kuklová zložila pri výstavbe
bytového domu finančnú zábezpeku vo výške 328.320,00 Sk (10.898,23 eur) a od začiatku je
nájomníčkou bytu pani Mgr. Mária Kuklová.
Predseda komisie dal hlasovať o nasledovnom návrhu na uznesenie z komisie:

Komisia správy mestského majetku, podnikatel'skej činnosti, obchodu a služieb odporúča
schváliť v mestskom zastupiteľstve spôsob prevodu vlastníctva bytu v bytovom dome - súpisné číslo
2
3027 na pozemku parcely KN registra „C", parcelné číslo 3460/71 o výmere 101O m , druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria zapísaného na liste vlastníctva č. 5091 v k.ú. Zlaté Moravce v celosti na
Mesto Zlaté Moravce, konkrétne:

trojizbového bytu č. 19 (H3), na 3. nadzemnom podlaží na

Tekovskej č. 51 v Zlatých Moravciach do výlučného vlastníctva Mgr. Márií Kuklovej podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku v podiele
82076/3740077-in z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom Mesto Zlaté Moravce dá
vypracovať znalecký posudok a odpredaj bytu bude za cenu znaleckého posudku, pričom kupujúca
uhradí kúpnu cenu na kapitálový účet mesta a cenu za znalecký posudok uhradí na bežný účet mesta.
Mesto vráti kupujúcej zábezpeku vloženú pri výstavbe bytu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
kupujúca Mgr. Mária Kuklová

má z.aplatenú finančnú zábezpeku pri výstavbe bytového

domu,
kupujúca je užívateľkou- nájomníčkou tohto bytu.
Kto je z.a predložený návrh?
Hlasovanie: Za 6 , Proti O

, Zdržal sa hlasovania

O

Uznesenie č.

11/2017

bolo schválené.

4. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

S.

Záver

Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie JUDr. Michal Cimmermann,
prítomným

z.a

účasť, za pripomienky a návrhy k prejednávaným bodom.

V Zlatých Moravciach, 24.01.2017

Zapísal:

Ing. Peter Kmeť
sekretár komisie
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ktorý

poďakoval

