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Návrh na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci 

 

Alternatíva 1.: 

1. s c h v a ľ u j e : 

zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta 

Hlohovec v lokalite na ul. Balatónskej v kat.úz. 

Hlohovec formou obchodnej verejnej súťaţe ako 

celku, s východiskovou cenou určenou na základe 

znaleckého posudku č. 95/2012, vypracovaného Ing. 

Róbertom Gergičom, zo záväzkom pre kupujúceho 

dodrţať spracovanú zastavovaciu štúdiu obstaranú 

mestom Hlohovec pri následnom vyuţití 

predmetných pozemkov. 

 

Alternatíva 2.: 

1.  s c h v a ľ u j e:  

zámer odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta 

Hlohovec v lokalite na ul. Balatónskej v kat.úz. 

Hlohovec, formou obchodnej verejnej súťaţe na 

jednotlivé stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené 

geometrickým plánom. Obchodná verejná súťaţ 

bude vypísaná po vybudovaní prístupovej 

komunikácie a všetkých potrebných inţinierskych 

sietí mestom Hlohovec, v súlade so zastavovacou 

štúdiou spracovanou v danej lokalite, pričom všetky 

súvisiace náklady vynaloţené mestom budú 

zahrnuté do východiskovej ceny na odpredaj 

pozemkov. 

 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 
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2.  s c h v a ľ u j e:  

spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta v súlade s §9 ods.2 písm. a) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj pozemku vo vlastníctve 

Mesta Hlohovec parc. registra C č. 2132, druh pozemku záhrada, o výmere 84 m2, v kat.úz. 

Hlohovec, na Ul. Nitrianskej, ako výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

pánovi Petrovi Minarčíkovi a manţ. Eve rod. Hanicovej, bytom Nitrianska 11, 920 01 

Hlohovec, za cenu 44,90 €/m2.  

Odôvodnenie: ţiadatelia sú vlastníkmi pozemku bezprostredne susediaceho s predmetným 

pozemkom, uţívajú ho a udrţiavajú v dobrej viere, ţe ho kúpili spolu s pozemkom v ich 

vlastníctve v r. 2011. Na uvedený pozemok nie je moţný prístup z verejnej komunikácie, 

preto ho mesto Hlohovec nemôţe inak vyuţiť. 

 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 12.12.2013 

 

3.  s c h v a ľ u j e:  

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 

písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

odpredaj časti pozemkov parc. registra C č. 192/2, druh pozemku zastav. pl. a  parc. registra C 

č. 192/3, druh pozemku zastav. pl., v kat.úz. Hlohovec, ktorých výmera bude stanovená na 

základe geometrického plánu, ktorý predloţí ţiadateľ, ako výnimku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, Ing. Viktorovi Tittelovi, CSc., bytom Manckovičova 2, 

920 01 Hlohovec za cenu 44,90 €/ m2, v zmysle znaleckého posudku č. 27/2013 

vypracovaného Ing. Róbertom Gergičom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - 

pozemkov v zast. území mesta vo vlastníctve Mesta Hlohovec. 

Odôvodnenie:  ţiadateľ je vlastníkom nehnuteľností bezprostredne susediacich s predmetnými 

pozemkami, ktoré sú oplotené a dlhodobo uţívané ako dvor k rodinnému domu s.č. 143, 

Bezručova 3, Hlohovec. Ţiadateľ bude zaviazaný rešpektovať vecné bremeno v rozsahu §20 

ods.1 zákona č. 89/1987 Zb. v prospech Slovenských elektrární, a.s. Atómové elektrárne 

Bohunice, Jaslovské Bohunice, zasahujúce do pozemkov parc. reg. C č. 192/2 a 192/3 a pri 

uţívaní predmetných nehnuteľností dodrţať všetky podmienky stanovené oprávneným 

z vecného bremena. Súčasne ţiadateľ bude zaviazaný rešpektovať všetky vedenia 

inţinierskych sietí, v prípade ak by sa v predmetných pozemkoch nachádzali, t.j. zabezpečiť, 

aby pri budúcom uţívaní pozemkov nedošlo k ich poškodeniu, resp. bude povinný v prípade 

potreby,  zabezpečiť ich prekládku na vlastné náklady. 

 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 12.12.2013 
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4.  s c h v a ľ u j e: 

výpoţičku majetku – časti budovy bývalého Domova dôchodcov súp.č. 127, postavenej na 

pozemku  parc. reg. C č. 157/3, na Ul. R.Dilonga, neziskovej organizácii Slovenský červený 

kríţ, územný spolok Trnava, so sídlom Botanická 32, 917 08 Trnava do termínu 31.12.2014.  

Odôvodnenie: Predmetná časť budovy bývalého Domova dôchodcov súp.č. 127 vo 

vlastníctve Mesta Hlohovec tvorí neoddeliteľný celok s časťou budovy vo vlastníctve 

Slovenského Červeného kríţa. Slovenský Červený kríţ, ústredný spolok Trnava plánuje do 

konca roku 2014 vyuţívať len svoju časť budovy bývalého Domova dôchodcov súp.č. 127 na 

príleţitostné aktivity vo verejnom záujme.  Vzhľadom na skutočnosť, ţe je potrebné doriešiť 

právny stav uţívania nehnuteľnosti - budovy vo vlastníctve mesta do obdobia riadnej 

registrácie činností Slovenského červeného kríţa, z ktorých budú zabezpečené príjmy na 

prevádzku ich zariadenia navrhujeme uzatvoriť zmluvu o výpoţičke.  

V roku 2015 po riadnej registrácii bude materiál opätovne predloţený na schválenie 

MsZ v Hlohovci. 

 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 31.12.2013 

 

5.  s c h v a ľ u j e: 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 

písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

odpredaj časti pozemku parc. registra C č. 4999/1, druh pozemku ostat. pl., ktorej výmera 

bude stanovená na základe geometrického plánu spracovaného v súlade s poţiadavkami 

Mesta Hlohovec, ktorý predloţí ţiadateľ, ako výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, za cenu 79,50 €/ m2, v zmysle znaleckého posudku č. 27/2013 vypracovaného Ing. 

Róbertom Gergičom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v zast. 

území mesta vo vlastníctve mesta Hlohovec, pani Eve Huterovej, bytom 920 55 Bojničky 35. 

Odôvodnenie: ţiadateľka je vlastníčkou pozemku parc. reg. C č. 4999/10, ktorý bezprostredne 

susedí s predmetnou časťou pozemku a realizuje sa na ňom výstavba objektu „Hromadné 

garáţe Michalská-Hollého Hlohovec“. Predmetná časť pozemku je nevyhnutná na 

vybudovanie prístupovej komunikácie k objektu, v súvislosti so zmenou projektu pred 

dokončením stavby. Ţiadateľka bude zaviazaná rešpektovať všetky vedenia inţinierskych 

sietí, ktoré sa v predmetnej časti pozemku nachádzajú, t.j. zabezpečí, aby pri budúcom uţívaní 

predmetnej časti pozemku nedošlo k ich poškodeniu, resp. bude povinná v prípade potreby,  

zabezpečiť ich prekládku na vlastné náklady. 

 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 12.12.2013 
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 Majetkovoprávne záležitosti -  kúpa, predaj, výpožička 

1. Zámer odpredaja pozemkov na ul. Balatónskej 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 4800 je mesto Hlohovec v celosti 

vlastníkom pozemkov v kat.úz. Hlohovec, na ul. Balatónskej: 

parc. registra C č.    5758, druh pozemku záhrada o výmere   191 m2,  

( identická s parc. reg. E č. 5702/1, na zápis do LV je potrebný geometrický plán) 

parc. registra C č.    5761, druh pozemku záhrada o výmere     77 m2,  

parc. registra C č.    5764, druh pozemku záhrada o výmere     76 m2,  

parc. registra C č.    5767, druh pozemku záhrada o výmere     76 m2,  

parc. registra C č.    5770, druh pozemku záhrada o výmere     60 m2,  

parc. registra C č. 5778/2, druh pozemku záhrada o výmere 1292 m2,  

parc. registra C č. 5778/4, druh pozemku zast. pl. o výmere 5398 m2,  

parc. registra C č. 5778/5, druh pozemku zast. pl. o výmere       3 m2,  

parc. registra C č. 5778/6, druh pozemku zast. pl. o výmere    302 m2,  

Mesto Hlohovec má zámer ponúknuť uvedené pozemky na odpredaj formou 

obchodnej verejnej súťaţe. Predmetné pozemky sú určené na individuálnu bytovú výstavbu. 

Na ich rozdelenie bola obstaraná zastavovacia štúdia vyhotovená Ing. Arch. Miloslavom 

Drgoňom, na základe ktorej by v danej lokalite malo vzniknúť osem stavebných pozemkov 

a prístupová komunikácia s napojením z ul. Balatónskej, pričom daná štúdia nezahŕňa do 

stavebných pozemkov pozemky parc. reg. C č. 5758, 5760, 5764, 5770 a časť pozemkov 

5778/2 a 5778/6, ktoré sú v súčasnosti uţívané vlastníkmi priľahlých nehnuteľností. 

V citovanej štúdii sú tieto plochy označené R1-R5. Pozemok č. 8 podľa zastavovacej štúdie je 

v súčasnosti tieţ uţívaný vlastníkmi priľahlých nehnuteľností, tento je však  zahrnutý do 

pozemkov na odpredaj. 

Pripravená zastavovacia štúdia bola spracovaná v súlade s vyjadrením zo strany 

správcov jednotlivých inţinierskych sietí, Západoslovenská energetika, a.s., Vodárenské 

a technické sluţby, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., SPP-distribúcia, a.s. 

Pri odpredaji predmetných pozemkov je moţné postupovať dvomi spôsobmi: 

1.) Vypísať obchodnú verejnú súťaţ na územie ako celok s východiskovou cenou vo 

výške 68,52 €/m2, určenou podľa znaleckého posudku č. 95/2012, vypracovaného 

Ing. Róbertom Gergičom, pričom víťaz obchodnej verejnej súťaţe by bol 

zaviazaný pri vyuţití týchto pozemkov dodrţať spracovanú zastavovaciu štúdiu. 

2.) Rozdeliť pozemky v danej lokalite geometrickým plánom v súlade s projektovou 

dokumentáciou, spracovanou na základe zastavovacej štúdie, vybudovať 

prístupovú komunikáciu a všetky potrebné inţinierske siete a následne vypísať 

obchodnú verejnú súťaţ na jednotlivé novovzniknuté pozemky, pričom do 

východiskovej ceny pozemkov by boli premietnuté všetky súvisiace vstupné 

náklady vynaloţené mestom Hlohovec. 

Plochy R1-R4, ktoré podľa spracovanej zastavovacej štúdie nie sú zahrnuté do novo 

navrhovaných pozemkov na výstavbu, je moţné ponúknuť na odpredaj, resp. do nájmu, 

vlastníkom priľahlých pozemkov podľa ich súčasného uţívania, alebo vlastníkom 

novovytvorených pozemkov, prípadne ich ponechať vo vlastníctve mesta Hlohovec ako 

rezervné plochy, pričom je potrebné zohľadniť ich problematické vyuţitie vzhľadom na 

značnú členitosť terénu v tejto lokalite. Plochu R5 je podľa návrhu spracovateľa potrebné 
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ponechať vo vlastníctve mesta Hlohovec. 

Oddelenie VS: v prípade zvolenia 2. moţnosti pri odpredaji pozemkov v danej 

lokalite, bude prebiehať projektová príprava v roku 2014  a samotná realizácia projektu bude 

moţná najskôr v roku 2015. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje vypísanie obchodnej verejnej 

súťaţe na odpredaj predmetných pozemkov ako celku (spôsobom podľa bodu 1.). Pred 

vypísaním súťaţe navrhuje rokovať s vlastníkmi priľahlých pozemkov, ktorí v súčasnosti 

uţívajú parc. reg. C č. 5758, 5761, 5764, 5667, 5770, t.j. plochy v zastavovacej štúdii 

označené ako plochy R1-R4, o odpredaji týchto pozemkov  do ich vlastníctva. V prípade 

záujmu všetkých dotknutých uţívateľov navrhuje tieto plochy odpredať osobitne, v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– 

výnimka pri odpredaji majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

2. Zámer odpredaja pozemku parc. reg. C č.  2132 p. Petrovi Minarčíkovi  a manž. Eve 

rod. Hanicovej, bytom Nitrianska 11, Hlohovec. 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 4800 je mesto Hlohovec v celosti 

vlastníkom pozemku parc. registra C č. 2132, druh pozemku záhrada o výmere 84 m2, 

v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Nitrianskej. 

Pán Peter Minarčík a manţ. Eva rod. Hanicová, bytom Nitrianska 11, Hlohovec, 

vlastníci pozemku parc. reg. C č. 2131/1, zapísaného v LV č. 8713 v kat. území Hlohovec, 

poţiadali mesto Hlohovec o odpredaj pozemku parc. reg. C č. 2132.  

Ţiadatelia nehnuteľnosť zapísanú v LV č. 8713   nadobudli do vlastníctva v roku 2011 

a odvtedy ju uţívajú v dobrej viere, ţe predmetom kúpy bol celý pozemok vymedzený 

oplotením tak, ako bol uţívaný predchádzajúcim vlastníkom. Pri spracovaní geometrického 

plánu na zameranie stavby - skladu bolo zistené, ţe stavba zasahuje  do pozemku parc. reg. C 

č. 2132, ktorý je vo vlastníctve mesta Hlohovec. Zámerom ţiadateľa je majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku tak, ako je doteraz v skutočnosti uţívaný. 

Referát územného plánovania a urbanizmu:  súhlasí s odpredajom pozemku parc. 

registra C č. 2132 v súlade so stanoviskom, vydaným v r. 2012, v súvislosti s odpredajom 

susedného pozemku parc. registra C č. 2130, v ktorom  navrhuje majetkovoprávne doriešiť aj 

susedné pozemky vo vlastníctve mesta bezprostredne susediace s oplotením areálu FROP a.s. 

(parc. reg. C č. 2126, 2128,  2132, 2134, 2136, 2138, 2141, 2143, 2145, 2148), pričom  

upozorňuje, ţe tieto pozemky vytvárajú izolačný pás medzi pozemkami rodinných domov a 

mestským blokom PZ 02 POLYFUNKČNÁ ZÓNA – VÝROBNO-OBSLUŢNÉ FUNKCIE 

(v súčasnosti areál FROP a.s., o výmere 1 ha ). V tomto kontexte je potrebné zohľadňovať aj 

ich budúce funkčné vyuţitie, v rámci regulatívu UB 01, aj po prípadnom odpredaji do 

vlastníctva jednotlivým vlastníkom pozemkov smerom k Ul. Nitrianskej tak, aby nevznikali 

problémy medzi obytnou zónou a PZ 02. 

Je potrebné zosúladenie skutkového stavu v rámci príslušných ustanovení stavebného 

zákona a ostatných právnych predpisov pri pozemkoch, na ktorých uţ sú zrealizované  stavby. 

Z dôvodu, ţe v KN je evidovaný druh pozemku záhrada, resp. vinica, došlo v týchto 

prípadoch k záberom poľnohospodárskej pôdy.    

Oddelenie VS: navrhuje schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to odpredaj pozemku parc. registra C č. 2132, 
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druh pozemku záhrada, o výmere 84 m2, v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Nitrianskej, ako výnimku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 44,90 €/ m2, v zmysle 

znaleckého posudku č. 27/2013 vypracovaného Ing. Róbertom Gergičom na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v zast. území mesta vo vlastníctve mesta 

Hlohovec  s odôvodnením, ţe ţiadatelia sú vlastníkmi pozemku bezprostredne susediaceho 

s predmetným pozemkom, uţívajú ho a udrţiavajú v dobrej viere, ţe ho kúpili spolu 

s pozemkom v ich vlastníctve v r. 2011. Na uvedený pozemok nie je moţný prístup z verejnej 

komunikácie, preto ho mesto Hlohovec nemôţe inak vyuţiť. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predloţiť na rokovanie MsR 

v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

3. Zámer odpredaja pozemku parc. reg. C č.  192/2, 192/3 Ing. Viktorovi Tittelovi, CSc.,  

bytom Manckovičova 2, Hlohovec. 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 4800 je mesto Hlohovec v celosti 

vlastníkom pozemkov parc. registra C č. 192/2, druh pozemku zastav. pl. o výmere 60 m2 a  

parc. registra C č. 192/3, druh pozemku zastav. pl. o výmere 83 m2, v kat. úz. Hlohovec, na 

ul. R. Dilonga a Bezručovej. 

Ing. Viktor Tittel, CSc., bytom Manckovičova 2, Hlohovec, vlastník nehnuteľností 

reg. E č. 1414/1 a rodinného domu s.č. 143 na parc. reg. C č. 192/1, zapísaných v LV č. 3145 

v kat. území Hlohovec, poţiadal mesto Hlohovec o odpredaj pozemkov parc. reg. C č. 192/2 

a 192/3.  

Ţiadateľ spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¼ v nehnuteľnostiach zapísaných v LV č. 

3145 nadobudol do vlastníctva na základe dedičstva v roku 2008 a zvyšok na základe kúpnej 

zmluvy v roku 2013. Predmetné pozemky boli dlhodobo uţívané uţ predchádzajúcimi 

vlastníkmi, ako dvor k rodinnému domu s.č. 143, bezprostredne susedia s pozemkom parc. 

reg. E č. 1414/1 vo vlastníctve ţiadateľa, ktorý je identický z pozemkom parc. reg. C č. 192/1. 

Ţiadateľ má záujem o majetkovoprávne usporiadanie pozemku tak, ako je doteraz 

v skutočnosti oplotený a uţívaný, so zámerom odstrániť pôvodnú stavbu rodinného domu na 

parc. reg. C č. 192/1 a na pozemkoch vybudovať nový objekt. 

Podľa zákresu v katastrálnej mape v kat. území Hlohovec do pozemkov parc. reg. C č. 

192/2 a 192/3, zapísaných v LV č. 4800 zasahuje vecné bremeno v rozsahu §20 ods.1 zákona 

č. 89/1987 Zb. v prospech Slovenských elektrární, a.s. Atómové elektrárne Bohunice, 

Jaslovské Bohunice, ktoré sa ţiadateľ zaväzuje pri budúcej výstavbe rešpektovať 

 Referát územného plánovania a urbanizmu: Obhliadkou v teréne dňa 22.7.2013  

bolo potvrdené, ţe predmetné pozemky sa uţívali spolu s nehnuteľnosťou  - stavbou súp.č. 

143 v časti obce Hlohovec, Bezručova 3 – vychádzajúc zo stavu oplotenia. Stav oplotenia 

smerom k bytovému domu  nekorešponduje s hranicou pozemkov. Bolo tieţ zistené, ţe sa 

nedá posudzovať stav inţinierskych sietí podľa DTMH, podľa DTM  sa na pozemkoch 

nachádza aj trasa VN. 

 Pri odpredaji odporúča zohľadňovať a uprednostniť stav stavieb verejného technického 

vybavenia územia pred záujmami ţiadateľa, ktoré moţno riešiť aj formou odpredaju 

pozemkov podľa ţiadosti,  ale s akceptovaním a doriešením vecných bremien pre nového 

vlastníka, ktoré taktieţ bude musieť zohľadniť pri návrhu novej výstavby na pozemkoch  
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(scelené územie) po odstránení stavby  na parc. reg. C č. 192/1,  spolu s rešpektovaním 

ostatných zásad a regulatívov vyplývajúcich pre toto územie  z ÚPN mesta Hlohovec, 

mestského bloku UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY (2NP+S), pričom ide o 

stabilizovaný blok. 

 jestvujúce stabilizované bloky: jestvujúce bloky bez predpokladaných zásadných zásahov 

do ich územného členenia a objektovej skladby, a v rámci toho 

-  moţnosť zmien dokončených stavieb (nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy 

v zmysle § 139b Stavebného zákona) po odsúhlasení príslušnými dotknutými orgánmi 

verejnej správy (napr. orgánom ochrany pamiatok),  

-  v obytnom prostredí s prevahou rodinných domov moţnosť výstavby nových objektov na 

izolovaných voľných parcelách (prielukách) v súvislej uličnej zástavbe, resp. vo vnútri 

dostatočne veľkých parciel pri rešpektovaní platných stavebno-technických predpisov 

a noriem, moţnosť zmien dokončených stavieb (nadstavby, prístavby, resp. stavebné 

úpravy v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri rešpektovaní výškového limitu 

stanoveného v ÚPN mesta, 

-  pri obytných súboroch bytových domov nutnosť zachovania súčasného pomeru 

zastavaných a voľných plôch (zeleň, športoviská), moţnosť zmien dokončených stavieb 

(nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri 

rešpektovaní výškového limitu stanoveného v ÚPN mesta,  

- v prípade potreby zmeny súčasného pomeru zastavaných a voľných plôch (najmä záber 

jestvujúcej zelene pre výstavbu budov alebo ostatných voľných plôch) musí byť táto 

zmena riešená podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP (aj keď územie nie je zaradené do zón, na 

ktoré treba podľa ÚPN mesta obstarať územný plán zóny). 

 Pri realizácii zámeru je potrebné vychádzať z platného stavu ÚPN mesta Hlohovec , čo 

je povinnosťou konkrétneho  stavebníka, ktorý si v príslušnom čase zistí potrebné vstupy. 

 Podľa údajov uvedených v ţiadosti o odkúpenie (chcem odstrániť schátralú stavbu 

rodinného domu a postaviť nové bytové resp. nebytové priestory, prípadne ich kombináciu 

s rešpektovaním ťarchy)nie je rozpor zámeru s ÚPN mesta Hlohovec. 

 Z hľadiska doriešenia odpredaja celých pozemkov odporúča riešiť stav priestoru medzi  

pozemkami na odpredaj a bytovým domom. Odporúča osloviť aj vlastníkov BD min. 

prostredníctvom ich správcu, aby sa predišlo vzniku konfliktov pri  novej 

výstavbe.Zabezpečiť, aby bol zachovaný dostatočný priestor pre vykonávanie údrţby 

bytového domu súp.č. 123, samozrejme s doriešením súčasného stavu (kto tam má prístup – či 

je to riešené oficiálnym spôsobom pretoţe pozemok okolo bytového  domu je tieţ vo 

vlastníctve mesta). 

 V prípade, ak by sa akceptovala súčasná hranica podľa  oplotenia (ako dostatočný 

priestor pre údrţbu), náklady na vypracovanie  GP  bude znášať ţiadateľ – hneď aj 

s doriešením vecného bremena pre VN (resp. iné siete, ktoré by sa na odpredávaných 

mestských pozemkoch ešte nachádzali). 

 Z dôvodu, ţe ide o územie na nároţí je moţné riešiť situáciu aj ponechaním pozemkov 

vo vlastníctve mesta (min. tej časti, kde sú „vecné bremená“ vo vlastníctve mesta 

Hlohovec).Následne je však potrebné zabezpečiť, aby toto územie bolo v správe ako verejná 

zeleň (vzhľadom na siete základ trávnik) a doriešiť všetky s tým súvisiace náleţitosti.Za 

predpokladu, ţe súčasne s  odstránením stavby by bolo odstránené aj oplotenie, a celé územie 
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by bolo vyriešené v rámci novej zástavby, je moţné riešiť situáciu nájmom pre ţiadateľa – 

napr. v rámci riešenia prístupu a odstavných plôch (všetko záleţí od návrhu novej zástavby), s 

povinnosťou zabezpečovať príslušnú starostlivosť  o územie. 

Oddelenie VS: poţiadalo o vyjadrenie oprávneného z vecného bremena, 

zasahujúceho do predmetných pozemkov, spol. Slovenské elektrárne, a.s., Atómové 

elektrárne Bohunice, Jaslovské Bohunice. Mestu Hlohovec bolo doručené stanovisko 

s nasledovnými podmienkami: 

1.   Všetky oprávnenia k daným nehnuteľnostiam a ochranné pásma zriadené v zmysle GP 

č.22B/99 zostávajú v platnosti aj po predaji parciel novému vlastníkovi a ich zlúčení. 

2.   Akákoľvek stavebno – inţinierska činnosť budúceho vlastníka na týchto parcelách je 

v zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 v platnom znení,  podmienená 

písomným súhlasom drţiteľa povolenia na rozvod tepla. 

3.   Vlastník pozemkov je zároveň povinný umoţniť drţiteľovi povolenia na rozvod tepla 

aj výkon ostatných práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o tepelnej energetike.  

4.   Podrobnejšie budú tieto podmienky uţívania uvedené v osobitnom písomnom 

stanovisku. 

5.  K navrhovanému predaju pozemkov parc.č.192/1, 192/2, 192/3 a ich následnému 

zlúčeniu nemáme iné pripomienky. 

Pri obhliadke nehnuteľností bol zistený nesúlad reálneho oplotenia a zákresu hraníc 

pozemkov v kat. mape, na styku s parc. reg. C č. 173/10,12 a tieţ v kriţovatke ulíc Bezručova 

a R. Dilonga, z uvedeného dôvodu bude ţiadateľ pred schvaľovaním samotného prevodu 

nehnuteľností vyzvaný na predloţenie geometrického plánu na oddelenie tej časti 

predmetných pozemkov, ktorá je vymedzená oplotením. 

Na základe uvedených skutočností odd. VS navrhuje schváliť spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 písm. a) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to odpredaj časti 

pozemkov parc. registra C č. 192/2, druh pozemku zastav. pl. a  parc. registra C č. 192/3, druh 

pozemku zastav. pl., v kat.úz. Hlohovec, ktorých výmera bude stanovená na základe 

geometrického plánu, ktorý predloţí ţiadateľ, ako výnimku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, za cenu 44,90 €/ m2, v zmysle znaleckého posudku č. 27/2013 

vypracovaného Ing. Róbertom Gergičom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - 

pozemkov v zast. území mesta vo vlastníctve mesta Hlohovec  s odôvodnením, ţe ţiadateľ je 

vlastníkom nehnuteľností, rodinného domu s.č. 143 na parc. reg. C č. 192/1 a pozemku parc. 

reg. E č. 1414/1, ktorý je identický s parc. reg. C č. 192/1, bezprostredne susediacich 

s predmetnými pozemkami, ktoré sú oplotené a dlhodobo uţívané s predmetnými 

nehnuteľnosťami ako dvor k rodinnému domu s.č. 143, Bezručova 3, Hlohovec. Ţiadateľ 

bude zaviazaný rešpektovať vecné bremeno v rozsahu §20 ods.1 zákona č. 89/1987 Zb. v 

prospech Slovenských elektrární, a.s. Atómové elektrárne Bohunice, Jaslovské Bohunice, 

zasahujúce do pozemkov parc. reg. C č. 192/2 a 192/3 a pri uţívaní predmetných 

nehnuteľností dodrţať všetky podmienky stanovené oprávneným z vecného bremena, zároveň 

bude zaviazaný rešpektovať všetky vedenia inţinierskych sietí, ak by sa v predmetných 

pozemkoch nachádzali, t.j. zabezpečiť, aby pri budúcom uţívaní predmetných pozemkov 

nedošlo k ich poškodeniu, resp. prípadnú potrebu ich preloţenia po dohode so správcami sietí 

znášať na vlastné náklady. 
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Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predloţiť na rokovanie MsR 

v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

4. Zámer užívania „prístavby“ Domu dôchodcov s.č. 127 postavenej na pozemku reg. C 

č. 157/3, v k.ú. Hlohovec na Ul. R.Dilonga formou výpožičky. 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 4800 je Mesto Hlohovec vlastníkom časti 

budovy „prístavby“ Domova dôchodcov súp.č. 127 postavenej na pozemku reg. C parc. č. 

157/3, v kat. úz. Hlohovec na Ul. R. Dilonga. 

Slovenský červený kríţ je vlastníkom nehnuteľností vedených na LV č. 5054 - 

Budovy súp.č. 127 „tzv. hlavnej budovy domova dôchodcov“ postavenej na pozemku reg. C 

parc. č. 157/2 a pozemkov registra C parc. č. 157/1, druh pozemku zast.pl. o výmere 2435 m2, 

parc. č. 157/2, druh pozemku zast.pl. o výmere 151 m2, parc. č. 157/3, druh pozemku zast.pl. 

o výmere 167 m2, parc. č. 158, druh pozemku zast.pl. o výmere 36 m2 a parc. č. 159, druh 

pozemku zast.pl. o výmere 12 m2, nachádzajúcich sa na Ul. R.Dilonga, v kat.úz. Hlohovec. 

Predmetné nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského Červeného kríţa boli do 

30.4.2013 v nájme rozpočtovej organizácie mesta „Harmónia – zariadenie pre seniorov“ 

a slúţili pre potreby obyvateľov zariadenia. Z dôvodu presťahovania sa rozpočtovej 

organizácie mesta bol ukončený nájomný vzťah zo Slovenským Červeným kríţom. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe budovy so súp.č. 127 vedené na LV Mesta Hlohovec č. 

4800 a LV Slovenského Červeného kríţa č. 5054 tvoria neoddeliteľný celok a nie je ich 

moţné samostatne uţívať, pretoţe sú obe časti budovy prepojené spoločnými sieťami, je 

potrebné určiť ďalší postup pri uţívaní, predmetnej nehnuteľnosti v zmysle platných právnych 

predpisov, ktorými sú viazané obe strany.  

Dňa 8.7.2013 bol Slovenskému Červenému kríţu, ústrednému sekretariátu, zaslaný 

návrh na ďalšie uţívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Hlohovec formou nájmu.  

Na základe tejto skutočnosti Slovenský Červený kríţ poţiadal Mesto Hlohovec 

o súhlas s uţívaním „prístavby“ Domova dôchodcov súp.č. 127 na základe výpoţičky              

( bezodplatne ) do konca roka 2014. 

V súčasnosti má uvedené nehnuteľnosti v správe Slovenský Červený kríţ, ústredný 

spolok Trnava, ktorý plánuje vyuţívať pre občanov mesta Hlohovec a okolia len časť budovy 

bývalého Domova dôchodcov na príleţitostné aktivity vo verejnom záujme, ktoré nevyţadujú 

ţiadne finančné zdroje a to: 

- Zriadenie humanitárneho skladu v prípade civilnej ochrany obyvateľstva, 

- Zriadenie výdajne šatstva a obuvi pre sociálne odkázaných spoluobčanov a ďalšej 

sociálnej pomoci na základe zmluvy s Ministerstvom práce sociálnych vecí 

a rodiny (MPSVaR ) a ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku sociálnej pomoci, 

- Zriadenie výdajne kompenzačných pomôcok pre postihnutých občanov, 

- Zriadenie učebne na vzdelávanie v poskytovaní prvej pomoci pre firmy, 

organizácie, ţiadateľov o vodičské oprávnenie a širokú verejnosť, 

- Vykonávanie rekvalifikačných kurzov pre opatrovateľky, 

- Priebeţné aktivity na ochranu a podporu detí v MŠ, ZŠ a obyvateľstva (výchova 

k ochrane svojho zdravia, k bezpríspevkovému darcovstvu krvi a pod.).   
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Po riadnom zaregistrovaní od roku 2015 plánuje Slovenský Červený kríţ, ústredný 

spolok Trnava rozšíriť svoju činnosť v daných priestoroch o denné rehabilitačné stredisko na 

poskytovanie sociálnej pomoci fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, 

na základe čoho bude prehodnotený spôsob a forma uţívania nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta. 

Do uvedeného obdobia navrhuje Slovenský Červený kríţ, ústredný spolok Trnava 

uţívanie časti budovy bývalého Domova dôchodcov vo vlastníctve mesta Hlohovec formou 

výpoţičky, z dôvodu, ţe do roku 2015 nie sú uvedené priestory potrebné k ich činnosti            

( s maximálnym vyuţitím na skladové priestory ).  

Oddelenie VS: navrhuje schváliť zámer uţívania majetku na základe výpoţičky, do 

konca roku 2014 resp. do obdobia riadnej registrácie. 

Odôvodnenie: Predmetná časť budovy Domova dôchodcov súp.č. 127 vo vlastníctve 

Mesta Hlohovec tvorí neoddeliteľný celok s časťou budovy vo vlastníctve Slovenského 

Červeného kríţa. Slovenský Červený kríţ, ústredný spolok Trnava plánuje do konca roku 

2014 vyuţívať len svoju časť budovy Domova dôchodcov súp.č.127 na príleţitostné aktivity 

vo verejnom záujme.  Vzhľadom na skutočnosť, ţe je potrebné doriešiť právny stav uţívania 

nehnuteľnosti - budovy vo vlastníctve mesta do obdobia riadnej registrácie činností, z ktorých 

budú zabezpečené príjmy na prevádzku zariadenia, navrhuje  uzatvoriť zmluvu o výpoţičke. 

V roku 2015 po riadnej registrácii bude materiál opätovne predloţený na schválenie MsZ. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predloţiť na rokovanie MsR 

v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

5. Zámer prevodu časti pozemku parc. reg. C č.  4999/1 p. Eve Huterovej, bytom 920 55 

Bojničky 35. 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 4800 je mesto Hlohovec v celosti 

vlastníkom pozemku parc. registra C č. 4999/1, druh pozemku ostat. pl. o výmere 3745 m2   

v kat.úz. Hlohovec, na ul. Michalskej a Hollého. 

Pani Eva Huterová, bytom 920 55 Bojničky 35, vlastníčka pozemku parc. reg. C č. 

4999/10 v kat. území Hlohovec, na ktorom sa realizuje výstavba objektu hromadných garáţí, 

poţiadala mesto Hlohovec o odpredaj časti pozemku parc. registra C č. 4999/1, a to parc. reg. 

C č. 4999/11druh pozemku ost. pl. o výmere 188 m2, podľa návrhu geometrického plánu na 

oddelenie pozemku p.č. 4999/11,12, č. 088/2013 spracovaného Ing. Jurajom Čiţmárikom. 

Predmetný pozemok je potrebný na vybudovanie príjazdovej komunikácie k objektu 

„Hromadné garáţe Michalská – Hollého Hlohovec“, vzhľadom na skutočnosť, ţe došlo 

k zmene stavby oproti projektu. Geometrický plán je vypracovaný v súlade s projektovou 

dokumentáciou spracovanou Ing. P. Melišom „Hromadné garáţe-Michalská ul., Hollého ul.“ 

Ţiadateľka doručila Mestu Hlohovec nasledovné vyjadrenie k zmene uvedenej stavby: 

- zmena bola uskutočnená z dôvodu bezpečnosti a statiky   pre uţ jestvujúce stavby 

na susedných pozemkoch, a to trafostanice, miestnej komunikácie na Michalskej 

ul. a horúcovodu. Počas výstavby nastali skutočnosti, pre ktoré nebolo moţné 

dodrţať pôvodný projekt, pretoţe by mohlo dôjsť k poškodeniu  uvedených 

stavieb ( zosuv cesty, havária trafostanice a horúcovodu ),  

- pre zabezpečenie svahu, do ktorého je osadená novostavba by bolo potrebné také 

riešenie, ktoré je z ekonomického hľadiska neprijateľné, pretoţe garáţové boxy, 
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po premietnutí vynaloţených nákladov do ich ceny, by boli nepredajné, 

- zmena vstupného otvoru od ulice Michalská sa riešila z dôvodu bezpečnejšieho 

vjazdu a výjazdu vozidiel z garáţových boxov na jestvujúcu miestnu komunikáciu, 

- projektant stavby dal súhlasné stanovisko k prepracovaniu projektu, 

- na stavebný úrad bola podaná ţiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej 

dokončením dňa 3.10.2013, 

- zmena stavby oproti pôvodnému projektu bola riešená aj pri kontrole z úradu 

Slovenskej stavebnej inšpekcie, inšpektorátu Nitra. 

Ţiadateľka predloţila mestu Hlohovec tieţ „Stanovisko k Projektovej dokumentácii 

(ďalej aj „PD“) pre zmenu stavby pred dokončením – odsúhlasenie“, vydané Okresným 

riaditeľstvom policajného zboru Trnava, okresným dopravným inšpektorátom Trnava zo dňa 

26.9.2013, ktoré súhlasilo s navrhovaným vjazdom podľa predloţenej PD. 

Referát územného plánovania a urbanizmu: Na základe predloţenej dokumentácie 

(z  09/2013)  a ţiadosti, odporúča  podrobnejšie objasnenie celého zámeru súvisiaceho   so 

zmenou nedokončenej stavby „Hromadné garáţe“,  stavebné povolenie 293/201-AM zo dňa 

9.7.2012,   a následne rokovať  o odpredaji pozemku  p.č. 4999/11 o výmere 188 m
2
, tieţ 

v nadväznosti  na stanovisko komisie Územného plánovania a regionálneho rozvoja,  zo dňa 

2.10.2013. 

Ide o stavbu v CMZ Hlohovec,  ktorej vzhľad, funkčné  vyuţitie a úprava okolia  bude 

mať dlhodobý dopad na prostredie v záujmovom území.  Pre ďalšie posúdenie chýbajú 

relevantné informácie o celkovom zámere. Bez toho (hlavne z hľadiska riešenia  funkčného 

a hmotovo -priestorového riešenia)   nie je moţné v súčasnosti ani posúdiť, či nový zámer 

bude v súlade s ÚPN CMZ resp. s platným územným  rozhodnutím  zo dňa 20.6.2012 č. 

208/2012-AM.   

Upozorňuje, ţe zmenou umiestnenia vjazdu sa stavba posúva smerom k bytovému domu 

súp.č. 2345 Michalská 7, čím sa zniţuje vzdialenosť  od priečelia bytovej budovy a tento 

bytový dom bude prevádzkou hromadných garáţí najviac ovplyvnený. Navyše nie je zrejmé, 

či to bude teraz jediný vjazd do objektu, alebo zostáva aj ten druhý smerom k trafostanici.  V 

ÚPN CMZ bol uvaţovaný len jeden vjazd, riešený najvhodnejšie vzhľadom na obytné 

prostredie na Michalskej. V rámci odpredaja je potrebné zohľadniť prípadne ťarchy súvisiace 

s pozemkom, minimálne je tam trasa verejného osvetlenia. Zmenu nedokončenej stavby 

(vrátane všetkých ostatných plánovaných – na základe prezentovaných informácií na MsZ 

12.9.2013) je potrebné doriešiť ešte pred realizáciou odpredaja prostredníctvom príslušného 

stavebného úradu.   

Komisia dopravy a životného prostredia: ţiada o dodrţanie podmienok výstavby 

objektu hromadných garáţí na ul. Michalská - Hollého, stanovených v  uznesení MsZ 

v Hlohovci č. 6 bod 1.B) zo dňa 16.2.2013 v rámci podmienok obchodnej verejnej súťaţe na 

odpredaj pozemku parc. reg. C č. 4999/10 v k.ú. Hlohovec. Zmeny vo výstavbe objektu 

navrhuje odsúhlasiť len po zmene platného uznesenia MsZ. 

Komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja: odporúča schváliť predaj 

pozemku za účelom výstavby vjazdu. Súhlas s odpredajom pozemku však nie je súhlasom 

k zmenám stavby, ktoré na stavbe investor vykonal oproti schválenej štúdii bez súhlasu MsZ, 

napriek tomu, ţe dodrţanie citovanej štúdie bolo súčasťou podmienok obchodnej verejnej 

súťaţe na odpredaj pozemku určeného na výstavbu hromadných garáţí. 

Oddelenie VS: navrhuje schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
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mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, a to odpredaj časti pozemku parc. registra C č. 4999/1, druh 

pozemku ostat. pl., ktorej výmera bude stanovená na základe geometrického plánu 

spracovaného v súlade s poţiadavkami Mesta Hlohovec, ktorý predloţí ţiadateľ, ako výnimku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 79,50 €/ m2, v zmysle 

znaleckého posudku č. 27/2013 vypracovaného Ing. Róbertom Gergičom na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov v zast. území mesta vo vlastníctve mesta 

Hlohovec  s odôvodnením, ţe ţiadateľka je vlastníčkou pozemku parc. reg. C č. 4999/10, 

ktorý bezprostredne susedí s predmetnou časťou pozemku a realizuje sa na ňom výstavba 

objektu „Hromadné garáţe Michalská-Hollého Hlohovec“. Predmetná časť pozemku je 

nevyhnutná na vybudovanie prístupovej komunikácie k objektu v súvislosti so zmenou 

projektu pred dokončením stavby. Ţiadateľ bude zaviazaný rešpektovať všetky vedenia 

inţinierskych sietí, ktoré sa v predmetnej časti pozemku nachádzajú, t.j. zabezpečí, aby pri 

budúcom uţívaní predmetnej časti pozemku nedošlo k ich poškodeniu, resp. bude povinný 

v prípade potreby,  zabezpečiť ich prekládku na vlastné náklady. 

 Vzhľadom na skutočnosť, ţe pri výstavbe predmetného objektu došlo k viacerým 

zmenám oproti pôvodnému projektu, spracovanému v súlade s architektonickou štúdiou, ktorá 

bola súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaţe na odpredaj pozemku parc. reg. C č. 

4999/10, a v súlade s vyjadrením jednotlivých komisií, stanoví Mesto Hlohovec podmienky, 

po splnení ktorých bude realizovaný samotný prevod nehnuteľnosti. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: materiál bol zaslaný členom komisie na 

prerokovanie  per rollam dňa 7.10.2013, na vyjadrenie v priebehu daného dňa. Do 

stanoveného termínu boli Mestu Hlohovec doručené stanoviská 3 členov komisie, ktorí 

odporučili predloţiť materiál na rokovanie MsR v Hlohovci v uvedenom znení s tým, ţe 

súhlas s odpredajom nenahrádza súhlas so zmenou stavby pred dokončením.  Stanovisko 

ostatných členov komisie nebolo Mestu Hlohovec doručené, preto komisia na rokovaní per 

rollam nebola uznášaniaschopná.  

 

 


