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Hlohovec, december 2013 

Návrh na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci 

 

1.A) s c h v a ľ u j e : 

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 manž. Eve rod. Hanicovej, bytom Nitrianska 11, 

920 01 Hlohovec, za cenu 44,90 €/m2.  

Odôvodnenie: žiadatelia sú vlastníkmi pozemku 

bezprostredne susediaceho s predmetným 

pozemkom, užívajú ho a udržiavajú v dobrej viere, 

že ho kúpili spolu s pozemkom v ich vlastníctve v r. 

2011. Na uvedený pozemok nie je možný prístup 

z verejnej komunikácie, preto ho mesto Hlohovec 

nemôže inak využiť. 

1. B)  u r č u j e : 

Stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude 

uzatvorená do 31.3.2014. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 31.3.2014 

2.A)  s c h v a ľ u j e : 

odpredaj dielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Hlohovec, na základe geometrickéhoplánu č. 

076/2013 vyhotoveného spol. GEPRAL, s.r.o.: 

-  z parc. reg. C č.   160/3, zastav.pl. o výmere   

79 m2 – diel č. 14 o výmere   2 m2,  
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- z parc. reg. C č. 173/10, zastav.pl. o výmere 145 m2 – diel č.   7 o výmere   1 m2,  

- z parc. reg. C č. 173/12, zastav.pl. o výmere   15 m2 – diel č.   5 o výmere   1 m2, 

- z parc. reg. C č.   192/2, zastav.pl. o výmere   60 m2 – diel č.   2 o výmere 58 m2, 

– diel č.   3 o výmere   2 m2, 

 – diel č.   9 o výmere 19 m2, 

- z parc. reg. C č.   192/3, zastav.pl. o výmere   83 m2 – diel č.   8 o výmere 17 m2, 

 – diel č. 10 o výmere 21 m2, 

 – diel č. 11 o výmere 20 m2, 

spolu o výmere 141 m2, ktoré sú podľa citovaného geometrického plánu v novom stave 

zlúčené do pozemkov: 

- parc. reg. C č. 192/1, zastav. pl. o výmere 275 m2, 

- parc. reg. C č. 192/2, zastav. pl. o výmere   19 m2, 

- parc. reg. C č. 192/3, zastav. pl. o výmere   25 m2, 

- parc. reg. C č. 192/4, zastav. pl. o výmere   20 m2, 

v kat. území Hlohovec, na ul. Bezručovej a R.Dilonga, 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, za podmienky, že pozemok 

podľa nového stavu citovaného  geometrického plánu, parc. reg. C č. 192/3, druh pozemku 

zastav. pl. o výmere 25 m2 nebude zastavaný stavbou, z dôvodu potreby dodržania uličnej 

čiary na ulici R.Dilonga. 

Odôvodnenie: žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností bezprostredne susediacich s predmetnými 

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

Bezručova 3, Hlohovec. Žiadateľ 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 podľa nového stavu geometrického plánu č. 

076/2013 do pozemkov parc. reg. C č. 192/2 a 192/4adodržať pri užívaní predmetných 

nehnuteľností všetky podmienky stanovené oprávneným z vecného bremena. Súčasne 

žiadateľ bude zaviazaný rešpektovať všetky vedenia inžinierskych sietí, v prípade ak by sa 

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

nedošlo k ich poškodeniu, resp. bude povinný v prípade potreby,  zabezpečiť ich prekládku 

na vlastné náklady. 

2. B)  u r č u j e : 

Stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.3.2014. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 31.3.2014 

 

3.A)  s c h v a ľ u j e : 

odpredaj pozemku v kat. území Hlohovec, parc. registra C č. 4999/11, druh pozemku ostat. 
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pl.o výmere 153 m2, oddeleného z pozemku vo vlastníctve Mesta Hlohovec, parc. registra C 

č. 4999/1 na základe geometrického plánu č. 088/2013, vyhotoveného spol. Ing. Juraj 

Čižmárik – GRUNT, úradne overeného dňa 5.11.2013 pod číslom 412/2013, 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 15 €/ m2, pani Eve Huterovej, 

bytom 920 55 Bojničky 35. 

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

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

„Hromadné garáže Michalská-Hollého Hlohovec“. Predmetná časť pozemku je nevyhnutná 

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

dokončením stavby. Žiadateľka sa zaväzuje, že na vlastné náklady vybuduje 5 parkovacích 

miest na Hollého ulici, ktoré budú po realizácii bezodplatne odovzdané do vlastníctva Mesta 

Hlohovec a budú verejne prístupné občanom. Žiadateľka bude zaviazaná rešpektovať všetky 

vedenia inžinierskych sietí, ktoré sa v predmetnej časti pozemku nachádzajú, t.j. zabezpečí, 

aby pri budúcom užívaní predmetného pozemku nedošlo k ich poškodeniu, resp. bude 

povinná v prípade potreby,  zabezpečiť ich prekládku na vlastné náklady. 

3. B)  u r č u j e : 

Stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 31.3.2014. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 31.3.2014 

 

4.  s c h v a ľ u j e : 

prenájom časti pozemku parc. reg. C č. 4999/1 o výmere 90 m2, v kat. úz. Hlohovec na ul. 

Hollého, ako nájom majetku obce z dôvodu hodného  osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 

9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pani 

Eve Huterovej, bytom 920 55 Bojničky 35, na dobu určitú, na obdobie výstavby parkovacích 

miest, do termínu odovzdania stavby do majetku Mesta Hlohovec,  za cenu nájmu vo výške  

1 €/m2/rok.  

Odôvodnenie: žiadateľka na predmetnej časti pozemku na vlastné náklady vybuduje 5 

parkovacích miest, ktoré po realizácii bezplatne odovzdá do majetku Mesta Hlohovec so 

všetkými potrebnými náležitosťami, t.j. stavebné povolenie, projektová dokumentácia, 

kolaudačné rozhodnutie, atesty použitých materiálov, preberací protokol, doklady 

preukazujúce obstarávaciu hodnotu, geometrický plán na zameranie stavby a porealizačné 

polohopisné a výškopisné zameranie spracované v súlade s „Technologickým predpisom na 

tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (DTMH)“. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 31.3.2014 

5. A) r u š í : 

uznesenie MsZ v Hlohovci č. 82 bod 3.zo dňa 28.10.2010. 

5. B) s c h v a ľ u j e : 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v súlade s § 9 ods.2 
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písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

odpredaj pozemku parc. registra C č. 6079/6, druh pozemku ostat.pl., o výmere 17 m2, 

v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Koperníkovej, ktorý vznikol oddelením z pozemku parc. reg. C č. 

6079/1 vo vlastníctve Mesta Hlohovec na základe geometrického plánu č. 096/2013, 

vypracovaného spol. GEPRAL, s.r.o. so sídlom Radlinského 1, Hlohovec, 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, 

Ing.Ivanovi  Ivaničovi, bytom Kľačany 280. 

 Odôvodnenie: žiadateľ je vlastníkom pozemku bezprostredne susediaceho s predmetným 

pozemkom, ktorý bude slúžiť na rozšírenie prístupu k rodinnému domu na pozemku vo 

vlastníctve žiadateľa a Mesto Hlohovec nemá zámer v budúcnosti daný pozemok využiť inak. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 13.2.2014 

6.  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 pozemku parc. registra C č. 6079/1, druh pozemku ostat.pl., o výmere 443 m2, 

v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Koperníkovej, ktorý vznikol úpravou pozemku parc. reg. C č. 

6079/1 vo vlastníctve Mesta Hlohovec na základe geometrického plánu č. 096/2013, 

vypracovaného spol. GEPRAL, s.r.o. so sídlom Radlinského 1, Hlohovec, priamym 

predajom, v súlade s § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, s východiskovou cenou vo výške 10 370 €, s podmienkou, že záujemca 

musí mať prístup na daný pozemok z nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, s vyriešeným 

dopravným napojením. Podmienky na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie 

predmetného pozemku budú zverejnené v súlade s ustanoveniami   zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 13.2.2014 

7. A) s c h v a ľ u j e : 

zmenu uznesenia MsZ č. 94 bod 6.B) zo dňa 13.12.2012,  v časti rozväzovacej podmienky 

„....V prípade, že nebude schválený projekt podaný spoločnosťou MAYNET, s.r.o. na MH 

SR o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-31SP-

1101, ktorého súčasťou je vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na pozemkoch 

parc. reg. C č. 180/3, 180/4,  bude to dôvodom pre rozväzovaciu podmienku, t.j. pre 

skončenie nájmu na pozemky parc. reg. C č. 180/3, 180/4 a 181/5“.......“ 

nasledovne: 

„...V prípade, že nebude schválený projekt podaný spoločnosťou MAYNET, s.r.o. na MH SR 

o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre 
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Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3- Cestovný ruch, 

kód výzvy KaHR-31SP-1201, ktorého súčasťou je vybudovanie futbalového ihriska s umelou 

trávou na pozemkoch parc. reg. C č. 180/3, 180/4,  bude to dôvodom pre rozväzovaciu 

podmienku, t.j. pre skončenie nájmu na pozemky parc. reg. C č. 180/3, 180/4 a 181/5“... 

Ostatné znenie uznesenia zostáva nezmenené.  

7. B) s c h v a ľ u j e : 

zmenu uznesenia  MsZ č. 94 bod 6.D) zo dňa 13.12.2012, v časti rozväzovacej podmienky: 

„...., týkajúcou sa pozemkov parc. reg. C č. 180/3, 180/4, 181/5 v prípade neschválenia 

projektu podaného spoločnosťou MAYNET, s.r.o. na MH SR o nenávratný finančný 

príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-31SP-1101, ktorého súčasťou 

je vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na pozemkoch parc. reg. C č. 180/3, 

180/4, čím sa rozumie zrušenie predkupného práva na pozemky parc. reg. C č. 180/3, 180/4 

a 181/5“.... 

nasledovne: 

„...., týkajúcou sa pozemkov parc. reg. C č. 180/3, 180/4, 181/5 v prípade neschválenia 

projektu podaného spoločnosťou MAYNET, s.r.o. na MH SR o nenávratný finančný 

príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3- Cestovný ruch, kód výzvy KaHR-

31SP-1201, ktorého súčasťou je vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na 

pozemkoch parc. reg. C č. 180/3, 180/4, čím sa rozumie zrušenie predkupného práva na 

pozemky parc. reg. C č. 180/3, 180/4 a 181/5“......... 

Ostatné znenie uznesenia zostáva nezmenené. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 12.12.2013 
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Majetkovoprávne záležitosti -  kúpa, predaj, nájom, zmena uznesenia 

 

1. Zámer odpredaja pozemku parc. reg. C č.  2132 v kat.úz. Hlohovec p. Petrovi 

Minarčíkovi  a manž. Eve rod. Hanicovej, bytom Nitrianska 11, Hlohovec. 

Uznesením č. 67 bodom 2. MsZ v Hlohovci dňa 24.10.2013 schválilo 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, žiadateľom, p. Petrovi Minarčíkovi a manž. Eve rod. Hanicovej, bytom Nitrianska 

11, Hlohovec, za cenu 44,90 €/ m2.  

Uvedený zámer prevodu bude, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený po dobu najmenej 15 dní pred 

konaním MsZ v Hlohovci na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Hlohovec. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

2. Zámer odpredaja pozemku parc. reg. C č.  192/2, 192/3 v kat.úz. Hlohovec Ing. 

Viktorovi Tittelovi, CSc.,  bytom Manckovičova 2, Hlohovec. 

Uznesením č. 67  bodom 3. MsZ v Hlohovci dňa 24.10.2013 schválilo 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 časti pozemkov vo vlastníctve Mesta 

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

pozemku zastav. pl., ktorých výmera bude stanovená na základe geometrického plánu, ktorý 

predloží žiadateľ, v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Dilongovej a Bezručovej, 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, žiadateľovi, Ing. Viktorovi Tittelovi, CSc., 

bytom Manckovičova 2, Hlohovec, za cenu 44,90 €/ m2.  

Žiadateľ predložil Mestu Hlohovec návrh geometrického plánu č. 076/2013 

vyhotoveného spol. GEPRAL, s.r.o., na základe ktorého boli z pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Hlohovec, zapísaných v LV č. 4800 v k.ú. Hlohovec, oddelené nasledovné diely 

parciel, ktoré budú predmetom prevodu: 

- z parc. reg. C č.   160/3, zastav.pl. o výmere   79 m2 – diel č. 14 o výmere   2 m2,  

- z parc. reg. C č. 173/10, zastav.pl. o výmere 145 m2 – diel č.   7 o výmere   1 m2,  

- z parc. reg. C č. 173/12, zastav.pl. o výmere   15 m2 – diel č.   5 o výmere   1 m2,  

- z parc. reg. C č.   192/2, zastav.pl. o výmere   60 m2 – diel č.   2 o výmere 58 m2, 

– diel č.   3 o výmere   2 m2, 

– diel č.   9 o výmere 19 m2, 

- z parc. reg. C č.   192/3, zastav.pl. o výmere   83 m2 – diel č.   8 o výmere 17 m2, 

– diel č. 10 o výmere 21 m2, 

– diel č. 11 o výmere 20 m2, 

spolu o výmere 141 m2, ktoré sú podľa predloženého návrhu GP v novom stave zlúčené do 

pozemkov: 

- parc. reg. C č. 192/1, zastav. pl. o výmere 275 m2, 
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- parc. reg. C č. 192/2, zastav. pl. o výmere   19 m2, 

- parc. reg. C č. 192/3, zastav. pl. o výmere   25 m2, 

- parc. reg. C č. 192/4, zastav. pl. o výmere   20 m2, 

Uvedený zámer prevodu bude, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený po dobu najmenej 15 dní pred 

konaním MsZ v Hlohovci na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Hlohovec. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

3. Zámer prevodu časti pozemku parc. reg. C č.  4999/1 v kat. úz. Hlohovec p. Eve 

Huterovej, bytom 920 55 Bojničky 35. 

Uznesením č. 67 bodom 5. MsZ v Hlohovci dňa 24.10.2013 schválilo 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 časti pozemku vo vlastníctve Mesta 

Hlohovec parc. registra C č. 4999/1, druh pozemku ostat.pl., ktorej výmera bude stanovená na 

základe geometrického plánu, spracovaného v súlade s požiadavkami Mesta Hlohovec, ktorý 

predloží žiadateľka, v kat.úz. Hlohovec, na ul. Michalskej, 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, p. Eve Huterovej, bytom Bojničky 35, za cenu 15 €/ m2.  

Žiadateľka predložila Mestu Hlohovec geometrický plán č. 088/2013, vyhotovený 

spol. Ing.Juraj Čižmárik – GRUNT, úradne overený dňa 5.11.2013 pod číslom 412/2013, na 

základe ktorého bol z pozemku vo vlastníctve Mesta Hlohovec, parc. reg. C č. 4999/1 druh 

pozemku ostat. pl. o výmere 3745 m2 oddelený pozemok parc. reg. C č.4999/11, druh 

pozemku ostat. pl., o výmere 153 m2, ktorý bude  predmetom prevodu. 

Uvedený zámer prevodu bude, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený po dobu najmenej 15 dní pred 

konaním MsZ v Hlohovci na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Hlohovec. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

4. Zámer prenájmu časti pozemku parc. reg. C č.  4999/1 v kat. úz. Hlohovec 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, predložila Mestu Hlohovec 

návrh rozmiestnenia a počtu parkovacích miest a tiež situáciu širších vzťahov na ulici Hollého 

na základe podmienky vyplývajúcej z uznesenia MsZ v Hlohovci č. 67 bodu 5. zo dňa 

24.10.2013, v súvislosti s prevodom časti pozemku parc. registra C č. 4999/1, potrebného na 

vybudovanie príjazdovej komunikácie k objektu „Hromadné garáže Michalská – Hollého 

Hlohovec“. Podľa návrhu  spracovaného Ing. Patrikom Voltmannom bude vybudovaných 5 

parkovacích miest na časti predmetného pozemku o výmere 90 m2. 

Oddelenie VS:  z platných ustanovení Stavebného zákona stavebníkovi vyplýva 

povinnosť preukázať vlastnícke, alebo iné právo k pozemku, na ktorom bude realizovaná 
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príslušná stavba. Z dôvodu, že stavba bude po realizácii majetkom Mesta Hlohovec, navrhuje 

na obdobie výstavby parkovacích miest prenájom časti pozemku parc. reg. C č. 4999/1 

o výmere 90 m2, ako nájom majetku obce z dôvodu hodného  osobitného zreteľa v súlade s 

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

s odôvodnením, že žiadateľka na predmetnej časti pozemku na vlastné náklady vybuduje 

parkovacie miesta, ktoré po realizácii bezplatne odovzdá do majetku Mesta Hlohovec so 

všetkými potrebnými náležitosťami, t.j. stavebné povolenie, projektová dokumentácia, 

kolaudačné rozhodnutie, atesty použitých materiálov, preberací protokol, doklady 

preukazujúce obstarávaciu hodnotu, geometrický plán zameranie stavby a porealizačné 

polohopisné a výškopisné zameranie spracované v súlade s „Technologickým predpisom na 

tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (DTMH)“. Navrhuje 

uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú, na obdobie výstavby parkovacích miest, do 

termínu odovzdania stavby do majetku Mesta Hlohovec,  za cenu nájmu vo výške  1 

€/m2/rok.  

Uvedený zámer prenájmu bude, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený po dobu najmenej 15 

dní pred konaním MsZ v Hlohovci na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Hlohovec. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

5. Zámer prevodu časti pozemku parc. reg. C č. 6079/1 v kat.úz. Hlohovec Ing. Ivanovi 

Ivaničovi, bytom Kľačany 280. 

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

vlastníkom pozemku parc. registra C č. 6079/1, druh pozemku zastav. pl. o výmere 855 m2   

v kat.úz. Hlohovec, na ul. Koperníkovej. 

 Ing. Ivan Ivanič, bytom Kľačany 280, požiadal Mesto Hlohovec o odkúpenie časti 

pozemku parc. reg. C č. 6079/1, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom parc. reg. C č. 

6079/3 v jeho vlastníctve, resp. v prípade možnosti aj o odkúpenie celého uvedeného 

pozemku. 

Ing. Ivan Ivanič už v minulosti požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. reg. C č. 

6079/1 v r. 2010. MsZ v Hlohovci na zasadnutí dňa 28.10.2010 uznesením č. 82 bodom 3.A) 

neschválilo zámer odpredaja predmetnej časti pozemku o výmere cca 45 m2 a bodom 3.B) 

odporučilo ponechať uvedený pozemok vo vlastníctve Mesta Hlohovec s tým, že časť 

pozemku o výmere cca 700 m2 bude slúžiť ako verejná zeleň. 

V súvislosti s danou žiadosťou sa konalo osobné rokovanie so žiadateľom, ktorého sa 

zúčastnili pracovníci referátu správy majetku a referátu územného plánovania a urbanistiky, 

na ktorom boli zhodnotené podmienky v danom území zistené z dostupných podkladov a 

obhliadky danej nehnuteľnosti. Následne bol určený rozsah, v akom môže byť realizovaný 

prevod pozemkov, pričom boli zohľadnené možné potreby riešenia v danom území 

v budúcnosti, napr. vybudovanie chodníka pre peších, resp. uloženie inžinierskych sietí a pod. 

Mesto Hlohovec pristúpilo k obstaraniu geometrického plánu, predmetom ktorého bolo 

zameranie skutočného stavu prepojovacej komunikácie, ktorá zasahuje do daného pozemku 

a do súčasnosti nebola zakreslená v katastrálnej mape, a tiež oddelenie pozemku, 

bezprostredne susediaceho s pozemkom žiadateľa v zmysle danej žiadosti, v takom rozsahu, 

aby bola zachovaná súvislá línia s hranicou pozemku parc. reg. C č. 6080/1, v súlade 
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s požiadavkou referátu územného plánovania a urbanistiky.  

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. 

6079/6, druh pozemku ostat.pl., o výmere 17 m2, v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Koperníkovej, 

ktorý vznikol oddelením z pozemku parc. reg. C č. 6079/1 vo vlastníctve Mesta Hlohovec na 

základe geometrického plánu č. 096/2013, vypracovaného spol. GEPRAL, s.r.o. so sídlom 

Radlinského 1, Hlohovec, 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, že žiadateľ je vlastníkom pozemku 

bezprostredne susediaceho s predmetným pozemkom, bude slúžiť na rozšírenie prístupu 

k rodinnému domu na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a Mesto Hlohovec nemá zámer 

v budúcnosti daný pozemok využiť inak. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

6. Zámer odpredaja časti pozemku parc. reg. C č. 6079/1 v kat.úz. Hlohovec na ul. 

Koperníkovej.  

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

vlastníkom pozemku parc. registra C č. 6079/1, druh pozemku zastav. pl. o výmere 855 m2   

v kat.úz. Hlohovec, na ul. Koperníkovej. 

Na základe geometrického plánu č. 096/2013, vypracovaného spol. GEPRAL, s.r.o. so 

sídlom Radlinského 1, Hlohovec, boli upravené hranice pozemku parc. reg. C č. 6079/1, 

pričom vznikol pozemok parc. registra C č. 6079/1, druh pozemku ostat. pl. o výmere 443 m2. 

Uvedený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve Ing. Ivana Ivaniča, ktorý 

prejavil záujem o jeho odkúpenie. Daný pozemok však susedí s pozemkami vo vlastníctve  

troch vlastníkov, z toho dôvodu nie je možné pri prevode tejto nehnuteľnosti postupovať 

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

predpisov.  

Uvedený pozemok bol pôvodne určený na vybudovanie miestnej komunikácie pre 

prístup k pozemkom parc. reg. C č. 6078 a 6075. Z dôvodu, že na vybudovanie prístupovej 

komunikácie by bolo nevyhnutné vybudovanie oporného múru, čo bolo pre Mesto Hlohovec 

nerentabilné, Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schválilo zámenu uvedených pozemkov za 

časť pozemku vo vlastníctve Mesta Hlohovec s rovnakou výmerou, prístupný z jestvujúcej 

miestnej komunikácie na ul. Koperníkovej. Pozemky parc. reg. C č. 6078 a 6075 boli 

následne odpredané formou Obchodnej verejnej súťaže.  

Oddelenie hospodárskej činnosti: opätovne poukazuje na problém v danej lokalite, 

ktorý je spôsobený príliš veľkým sklonom prepojovacej komunikácie medzi vrchnou 

a spodnou časťou miestnej komunikácie na Ul. Koperníkovej (podľa GP č.096/2013 parc. reg. 

C č. 6081/1). Uvedené spôsobuje problémy v zimnej prevádzke z dôvodu, že túto 

komunikáciu nie je možné udržiavať bežnými strojmi. Údržba, t.j. odstraňovanie snehu 

a posyp protišmykovým materiálom je možná v podstate len ručne, čo je náročné z hľadiska 

časového, finančného a tiež technického riešenia,  z toho dôvodu nie je možné zabezpečiť 
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včasnosť údržby, najmä v prvých etapách. Vzhľadom na uvedené neodporúča vytvoriť do 

budúcnosti záväzok pre Mesto Hlohovec, ktorý by vznikol na ťarchu mesta v prípade potreby 

plnohodnotnej údržby predmetnej cesty. Problém by nastal v prípade odpredaja pozemku 

parc. reg. C č. 6079/1 na účely výstavby, pretože v tom prípade nie je technicky možné iné 

dopravné napojenie, len z uvedenej problematickej komunikácie. Stavebné objekty na 

susedných pozemkoch parc. reg. C č.  6079/3 a 6080/3 sú dopravne pripojené na spodnú 

a hornú časť MK Koperníkova ulica a dopravnú obslužnosť z problematickej prepojovacej 

komunikácie nepotrebujú. Z dopravného hľadiska  preto neodporúča odpredaj pozemku parc. 

reg. C č. 6079/1 podľa GP č. 096/2013 ako samostatného pozemku, ale za prijateľné považuje  

odpredaj daného pozemku s určením na rozšírenie priľahlých pozemkov, ktoré už majú 

vyriešené dopravné napojenie z jestvujúcej MK na Koperníkovej ulici. 

Oddelenie VS: pozemok parc. registra C č. 6079/1, druh pozemku ostat. pl. o výmere 

443 m2 v súčasnosti slúži ako verejné priestranstvo, avšak je zarastený náletovými drevinami 

a mesto Hlohovec v súčasnosti nemá zámer ho využívať, z toho dôvodu, v nadväznosti na 

stanovisko odd. HČ, 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. 6079/1, druh 

pozemku ostat.pl., o výmere 443 m2, v kat.úz. Hlohovec, na Ul. Koperníkovej, ktorý vznikol 

úpravou pozemku parc. reg. C č. 6079/1 vo vlastníctve Mesta Hlohovec na základe 

geometrického plánu č. 096/2013, vypracovaného spol. GEPRAL, s.r.o. so sídlom 

Radlinského 1, Hlohovec, priamym predajom, v súlade s § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, východisková cena bude určená  na základe 

znaleckého posudku, ktorý obstará Mesto Hlohovec. Odpredaj predmetného pozemku bude 

podmienený tým, že záujemca musí mať prístup na daný pozemok z nehnuteľnosti, ktorú má 

vo svojom vlastníctve. Podmienky na predkladanie cenových ponúk na odkúpenie 

predmetného pozemku budú zverejnené v súlade s ustanoveniami   zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po dobu najmenej 15 dní pred ukončením 

lehoty na predkladanie cenových ponúk  na úradnej tabuli, webovom sídle mesta Hlohovec 

a v regionálnej tlači. 

Cena predmetného pozemku je na základe znaleckého posudku č.161/2013,  

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemku parcela registra „C“– parc.č. 

6079/1- v zastavanom území mesta vo vlastníctve Mesta Hlohovec, vypracovaného Ing. 

Róbertom Gergičom dňa 15.11.2013, určená vo výške 10 300 €.  Oddelenie VS navrhuje 

východiskovú cenu na odpredaj predmetného pozemku vo výške 10370 €, v ktorej sú 

zohľadnené náklady Mesta Hlohovec na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 70 €. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predložiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

7. Spoločnosť MAYNET  s.r.o., so sídlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava - prenájom 

pozemkov reg. C parc.č. 180/3, 180/4, a 181/5 

 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 8373 je vlastníkom pozemkov parc. reg. 

C č. 180/3, druh pozemku ost.pl. o výmere 3 744 m2, parc. reg. C č. 180/4, druh pozemku 

ost.pl. o výmere 3770 m2 a parc. reg. C č. 181/5, druh pozemku ost.pl. o výmere 533 m2, 

v intraviláne kat. úz. Hlohovec,  Mesto Hlohovec. Pozemky sú súčasťou športového areálu. 
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Uvedené pozemky má v zmysle Nájomnej zmluvy č. 816/2012 zo dňa 21.12.2012 

v nájme spoločnosť MAYNET, s.r.o., na ktoré mala spoločnosť od 11.7.2012 podaný projekt 

na Ministerstve hospodárstva SR ( ďalej len „MH SR“ ) o nenávratný finančný príspevok na 

podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pod kódom KaHR-31SP-1101. Na pozemkoch  

malo byť vybudované futbalové ihrisko s umelou trávou. V zmysle  čl. 6 bodu 6.3. nájomnej 

zmluvy mala spol. MAYNET, s.r.o. bezodkladne po doručení odpovede o schválení príp. 

neschválení projektu oznámiť Mestu Hlohovec jeho výsledok. V prípade neschválenia má 

Mesto Hlohovec v zmysle čl. 6 v bodu 6.3. právo vypovedať nájomnú zmluvu v časti 

prenájmu pozemkov parc. reg. C č. 180/3, 180/4 a 181/5.   

Listami zo dňa 19.7.2013 a 3.9.2013 bola spoločnosť MAYNET, s.r.o. vyzvaná 

k oznámeniu výsledku o schválení príp. neschválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Spoločnosť reagovala na predmetné listy dňa 19.9.2013, kde oznámila Mestu 

Hlohovec, že dňa 23.4.2013 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. Súčasne oznámila Mestu Hlohovec, že spoločnosť 

MAYNET, s.r.o. dňa 26.4.2013 podala nový projekt na MH SR o nenávratný finančný 

príspevok pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 - 

cestovný ruch, opatrenie 3.1. – podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pod 

kódom KaHR-31SP-1201, ktorého súčasťou bolo vybudovanie futbalového ihriska s umelou 

trávou. Predmetná žiadosť je v súčasnosti v procese hodnotenia a o výsledku bude spoločnosť 

MAYNET, s.r.o. Mesto Hlohovec informovať hneď po doručení rozhodnutia. Spoločnosť 

MAYNET, s.r.o., deklarovala, že má i naďalej prioritný záujem o dobudovanie celého 

športového areálu podľa zámeru, bez ohľadu na výsledok schválenia, resp. neschválenia  

nenávratného finančného príspevku z výzvy KaHR-31SP-1201 podanej dňa 26.4.2013 

a plánuje pokračovať aj z vlastných zdrojov. 

Z dôvodu, že uznesením MsZ v Hlohovci č. 94 bod 6.B) zo dňa 13.12.2012  bola 

schválená rozväzovacia podmienka, týkajúca sa pozemkov parcela reg. C č. 180/3, 180/4, 

181/5, v prípade neschválenia projektu podaného spoločnosťou MAYNET, s.r.o. na MH SR 

o nenávratný finančný príspevok pod kódom výzvy KaHR-31SP-1101, ktorého súčasťou bolo 

vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou ( o neschválení spoločnosť dňa 19.9.2013 

Mesto Hlohovec informovala ), a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť MAYNET, s.r.o. 

dňa 26.4.2013 podala novú žiadosť na MH SR o nenávratný finančný príspevok v Operačnom 

programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 - cestovný ruch opatrenie 

3.1. – podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pod kódom KaHR-31SP-1201, 

predkladáme uvedený materiál – prehodnotenie rozväzovacej podmienky vo vzťahu 

k predloženiu novej výzvy,  na prerokovanie jednotlivým orgánom mesta. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: odporúča ponechanie rozväzovacej 

podmienky a súčasne zmenu uznesenia č. 94/6.B)/2012 zo dňa 13.12.2012 v časti 

odôvodnenia v ktorom sa kód výzvy KaHR-31SP-1101, ku ktorej sa vzťahuje súčasná 

rozväzovacia podmienka zmení na KaHR-31SP-1201,  v zmysle predloženej novej výzvy 

spol. MAYNET, s.r.o. a súčasne zmenu uznesenia č. 94/6.D)/2012 zo dňa 13.12.2012 v časti 

odôvodnenia v ktorom sa kód výzvy KaHR-31SP-1101, ku ktorej sa vzťahuje súčasná 

rozväzovacia podmienka zmení na KaHR-31SP-1201 v zmysle predloženej novej výzvy spol. 

MAYNET, s.r.o.. 


