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Hlohovec, február 2014 

 

Návrh na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci 

 

1.A) s c h v a ľ u j e : 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - 

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: ţiadateľ je vlastníkom pozemku 

bezprostredne susediaceho s predmetným 

pozemkom, pozemok parc. reg. C č. 6079/6 bude 

slúţiť na rozšírenie prístupu k rodinnému domu na 

susednom pozemku vo vlastníctve ţiadateľa a Mesto 

Hlohovec nemá zámer v budúcnosti daný pozemok 

vyuţiť inak. 

 

1.B) u r č u j e : 

Stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude 

uzatvorená do 30.06.2014    
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Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 30.06.2014 

 

2.  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 pozemkov v kat. úz. Hlohovec na Ul. Rázusovej parc. reg. C č. 2021/2 druh 

pozemku zastav. pl. o výmere  1 m2 a parc. reg. C č. 2022/2 druh pozemku záhrady o výmere  

29 m2, ktoré boli oddelené z parc. reg. E č. 1362/1na základe geometrického plánu 

č.049/2013, vypracovaného spol. Eduard Bednárik-GEODET so sídlom Sládkovičova 26, 

Leopoldov, 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.Odôvodnenie: ţiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľností bezprostredne susediacich 

s predmetnými pozemkami, ktoré uţívajú od r. 1982. Do pozemku parc. reg. C č. 2021/2 

zasahuje stavba garáţe, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností. Mesto Hlohovec nemá 

zámer predmetné pozemky v budúcnosti vyuţiť inak, preto odporúča zosúladenie skutočného 

stavu uţívania nehnuteľností s právnym stavom v katastri nehnuteľností. Ţiadatelia budú 

zaviazaní rešpektovať umiestnenie stĺpu rozvodov elektrického vedenia so svietidlom VO 

a tieţ všetky vedenia inţinierskych sietí, ktoré sa v predmetných pozemkoch nachádzajú, t.j. 

zabezpečia, aby pri budúcom uţívaní predmetných pozemkov nedošlo k ich poškodeniu, resp. 

v prípade potreby zabezpečia ich prekládku na vlastné náklady. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 24.04.2014 

 

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 

prevod pozemku v extraviláne kat. úz. Hlohovec, parc. reg. E č. 628, druh pozemku orná pôda 

o výmere 4409 m2,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 pani 

Margite Markovičovej, rod. Karabovej, bytom Ruţová 4, Hlohovec v spoluvlastníckom 

podiele ¼, pánovi Jozefovi Karabovi rod. Karabovi, bytom Hviezdoslavova 30, Hlohovec 

v spoluvlastníckom podiele ¼, pani Elene Vargovej, rod. Karabovej, bytom Veterná 12, 

Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼ a Ing. Miroslavovi Karabovi, rod. Karabovi, bytom 

Vansovej 2, Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼ formou zámeny za pozemok v kat. úz. 

Hlohovec, parc. registra C č. 4036/2, druh pozemku zastav. pl. o výmere 3594 m2, zapísaný 

v LV č. 8753 vo vlastníctve ţiadateľov.  

Odôvodnenie: ţiadatelia sú vlastníkmi pozemku v kat. úz. Hlohovec,  parc. registra C č. 

4036/2, druh pozemku zastav. pl. o výmere 3594 m2, zapísaného v LV č. 8753, zastavaného 

stavbou miestnej komunikácie na Ul. Timravy, pričom v predmetnej časti miestnej 

komunikácie je umiestnené plynárenské zariadenie vo vlastníctve Mesta Hlohovec, ktoré bolo 

vybudované v súvislosti s výstavbou rodinných domov na Ul. Timravy.  Mesto Hlohovec má 

záujem o odpredaj uvedeného plynárenského zariadenia do vlastníctva spol. SPP-distribúcia 
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a.s., ktorá ho má v súčasnosti v prenájme. Podmienkou prevodu však je vlastnícke právo 

k pozemku, na ktorom sa uvedené zariadenie nachádza, resp. zriadenie vecného bremena 

v prospech vlastníka plynárenského zariadenia. V prípade, ţe bude Mesto Hlohovec 

vlastníkom pozemku parc. reg. C č. 4036/2, bude moţné ponúknuť uvedené plynárenské 

zariadenie na odpredaj jeho prevádzkovateľovi. 

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 24.04.2014 

Alternatíva 1.: 

4.  n e s c h v a ľ u j e :  

zámer odpredať pozemok parc. registra C č. 3859/7, druh pozemku orná p. o výmere 292 m2 

v kat.úz. Hlohovec v lokalite Pánska Niva, na ktorom je v LV č. 4800 zapísaná ťarcha- vecné 

bremeno – právo vstupu vlastníkov inţinierskych sietí z dôvodu údrţby, prevádzky a opráv 

sietí a právo vstupu pre firmu INTRECO, spol. s r.o. na pozemky za účelom ďalších etáp 

výstavby obytného okrsku Pánska Niva.  

Alternatíva 2.: 

4.  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. 3859/7, druh pozemku orná p. o výmere 292 m2   

v kat.úz. Hlohovec v lokalite Pánska Niva, na ktorom je v LV č. 4800 zapísaná ťarcha- vecné 

bremeno – právo vstupu vlastníkov inţinierskych sietí z dôvodu údrţby, prevádzky a opráv 

sietí a právo vstupu pre firmu INTRECO, spol. s r.o. na pozemky za účelom ďalších etáp 

výstavby obytného okrsku Pánska Niva, priamym predajom, v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s východiskovou 

cenou vo výške 20 €/m2. Prevod bude podmienený zriadením vecného bremena v prospech 

vlastníka stavby - odvodňovacieho rigola, na pozemku parc. reg. C č. 3859/15,predmetom 

ktorého bude povinnosť vlastníka nehnuteľnosti umoţniť vstup na pozemok, za účelom 

údrţby odvodňovacieho rigola a  zdrţať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla údrţbe brániť. 

Výberovým kritériom bude ponúknutá cena a tieţ zámer vyuţitia daného pozemku. 

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 a VZN č.111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec v znení jeho dodatkov.  

Zodpovedá : Ing. Zuzana Nosková 

Termín plnenia: 24.04.2014 
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Majetkovoprávne záležitosti -  kúpa, predaj, zámena 

 

1. Prevod pozemku parc. reg. C č. 6079/6  Ing. Ivanovi Ivaničovi, bytom Kľačany 280. 

Uznesením č. 82  bodom 5.B.) MsZ v Hlohovci dňa 12.12.2013 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 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, ţe ţiadateľ je vlastníkom pozemku 

bezprostredne susediaceho s predmetným pozemkom, pozemok bude slúţiť na rozšírenie 

prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve ţiadateľa a Mesto Hlohovec nemá zámer 

v budúcnosti daný pozemok vyuţiť inak. 

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 predloţiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

MsR: odporúča predloţiť materiál na rokovanie MsZ v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

2. Zámer odpredaja časti pozemku parc. reg. E č. 1362/1 v kat.úz. Hlohovec na Ul. 

Rázusovej.  

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

vlastníkom pozemku parc. registra E č. 1362/1, druh pozemku zastav. pl. o výmere 7589 m2   

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

PhDr. Peter Kolenič, PhD. bytom Koperníkova 97, 920 01 Hlohovec a  p. Terézia 

Koleničová, rod. Oravská bytom Rázusova 33, 920 01 Hlohovec, vlastníci priľahlých 

nehnuteľností, pozemku parc. reg. E č. 631/6 zapísaného v LV č. 7868, rodinného domu  súp. 

číslo 776 na pozemku parc. reg. C č. 2020 zapísaného v LV č. 7788 a garáţe na pozemku 

parc. reg. C č.2021, ktorá nie je evidovaná v LV, poţiadali o odkúpenie pozemkov na základe 

geometrického plánu č.049/2013, vypracovaného spol. Eduard Bednárik-GEODET so sídlom 

Sládkovičova 26, Leopoldov, ktorým boli z parc. reg. E č. 1362/1 oddelené pozemky parc. 

reg. C č. 2021/2 druh pozemku zastav. pl. o výmere  1 m2 a parc. reg. C č. 2022/2 druh 

pozemku záhrady o výmere  29 m2. Ţiadatelia predmetné nehnuteľnosti uţívajú od r. 1982, 

majú ich oplotené a pozemok parc. reg. C č. 2021/2 je zastavaný stavbou garáţe, ktorá nie je 

evidovaná v LV. Zámerom ţiadateľov je zosúladiť skutočný stav uţívania nehnuteľností 

s právnym stavom zapísaným v katastri nehnuteľností. 

Referát územného plánovania a urbanizmu:  súhlasí s majetkovoprávnym 

usporiadaním pozemku podľa predloţenej ţiadosti. Vzhľadom na skutočnosť, ţe na 
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novovytvorenom pozemku parc. reg. C č. 2022/2 sa nachádza stĺp rozvodu elektrickej 

energie, odporúča zohľadniť stanovisko odd. hospodárskej činnosti. 

Oddelenie hospodárskej činnosti: nevylučuje navrhované majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov parc. reg. C č. 2021/2 a 2022/2 podľa GP č. 049/2013. Stĺp rozvodov 

elektrickej energie, ktorý sa nachádza na novovytvorenom pozemku parc. reg. C č. 2022/2, je 

vlastníctvom ZE a.s., je na ňom však umiestnené aj svietidlo VO v majetku Mesta Hlohovec. 

V prípade potreby prekládky predmetného stĺpa na podnet budúceho vlastníka navrhuje 

zmluvne zabezpečiť, aby všetky náklady spojené s preloţením, resp. zriadením náhradného 

svetelného bodu, znášal vlastník dotknutej nehnuteľnosti. 

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 pozemkov v kat. úz. Hlohovec na 

ul. Rázusovej, parc. reg. C č. 2021/2 druh pozemku zastav. pl. o výmere  1 m2 a parc. reg. C 

č. 2022/2 druh pozemku záhrady o výmere  29 m2, ktoré boli oddelené z parc. reg. E č. 

1362/1na základe geometrického plánu č.049/2013, vypracovaného spol. Eduard Bednárik-

GEODET so sídlom Sládkovičova 26, Leopoldov, 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, s odôvodnením, ţe ţiadatelia sú 

vlastníkmi nehnuteľností bezprostredne susediacich s predmetnými pozemkami a uţívajú i 

chod r. 1982. Do pozemku parc. reg. C č. 2021/2 zasahuje stavba garáţe, ktorá nie je 

evidovaná v katastri nehnuteľností. Mesto Hlohovec nemá zámer predmetné pozemky 

v budúcnosti vyuţiť inak, preto odporúča zosúladenie skutočného stavu uţívania 

nehnuteľností s právnym stavom v katastri nehnuteľností. Ţiadatelia budú zaviazaní 

rešpektovať umiestnenie stĺpu rozvodov elektrického vedenia so svietidlom VO a tieţ všetky 

vedenia inţinierskych sietí, ktoré sa v predmetných pozemkoch nachádzajú, t.j. zabezpečia, 

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

potreby zabezpečia ich prekládku na vlastné náklady. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predloţiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

MsR: odporúča predloţiť materiál na rokovanie MsZ v Hlohovci v uvedenom znení. 

 

 

3. Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemku parc. reg. C č. 4036/2 v kat.úz. 

Hlohovec na ul. Timravy.  

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 8753 v kat.úz. Hlohovec sú vlastníkmi 

pozemku parc. registra C č. 4036/2, druh pozemku zastav. pl. o výmere 3594 m2, na ul. 

Timravy p. Margita Markovičová, rod. Karabová, bytom Ruţová 4, Hlohovec 

v spoluvlastníckom podiele ¼, p. Jozef Karaba rod. Karaba, bytom Hviezdoslavova 30, 

Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼, Elena Vargová, rod. Karabová, bytom Veterná 12, 

Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼ a Ing. Miroslav Karaba, rod. Karaba, bytom 

Vansovej 2, Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼.Na pozemku parc. reg. C č. 4036/2 sa 

nachádza stavba miestnej komunikácie na ul. Timravy vo vlastníctve mesta Hlohovec. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť poţiadali vlastníci dotknutej nehnuteľnosti 

o majetkovoprávne usporiadanie. 
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Moţnosti  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli do 

vlastníctva obce (v tomto prípade sa jedná o stavbu miestnej komunikácie), rieši zákon NR 

SR č.66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 

pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť  dňa 1.7.2009. Z ustanovení cit. 

zákona vyplýva, ţe ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod 

stavbou dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme v prospech vlastníka stavby právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu. Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom 

katastrálnom území. Obec môţe pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 

ktoré prešli do vlastníctva obce, poskytnúť vlastníkovi príslušného pozemku náhradný 

pozemok formou zámeny, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol 

pozemok pôvodne, pred jeho zastavaním. Pozemok parc. reg. C č. 4036/2 vznikol na 

základe geometrického plánu oddelením z pôvodného pozemku parc. reg. E č. 745/1, druh 

pozemku orná pôda v rozsahu, v ktorom je zastavaný stavbou miestnej komunikácie, zvyšok 

pozemku zasahuje mimo zastavaného územia mesta Hlohovec. V súvislosti s uvedeným 

Mesto Hlohovec ponúklo ţiadateľom majetkovoprávne usporiadanie formou zámeny za 

pozemok parc. registra E č. 628, druh pozemku orná pôda o výmere 4409 m2 v extraviláne 

kat.úz. Hlohovec, zapísaný v LV č. 4800, ktorého je Mesto Hlohovec vlastníkom v celosti. 

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 prevod pozemku v extraviláne kat. úz. 

Hlohovec, parc. reg. E č. 628, druh pozemku orná pôda o výmere 4409 m2,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 pani Margite Markovičovej, rod. Karabovej, 

bytom Ruţová 4, Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼, pánovi Jozefovi Karabovi rod. 

Karabovi, bytom Hviezdoslavova 30, Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼, pani Elene 

Vargovej, rod. Karabovej, bytom Veterná 12, Hlohovec v spoluvlastníckom podiele ¼ a Ing. 

Miroslavovi Karabovi, rod. Karabovi, bytom Vansovej 2, Hlohovec v spoluvlastníckom 

podiele ¼formou zámeny za pozemok parc. registra C č. 4036/2, druh pozemku zastav. pl. 

o výmere 3594 m2 s odôvodnením, ţe ţiadatelia sú vlastníkmi pozemku zastavaného stavbou 

miestnej komunikácie na ul. Timravy, pričom v predmetnej časti miestnej komunikácie je 

umiestnené plynárenské zariadenie vo vlastníctve Mesta Hlohovec, vybudované v súvislosti 

s pripojením IBV Timravy na rozvody plynu. Mesto Hlohovec má záujem o odpredaj 

uvedeného plynárenského zariadenia do vlastníctva spol. SPP-distribúcia a.s., ktorá ho má 

v súčasnosti v prenájme, podmienkou prevodu však je vlastnícke právo k pozemku na ktorom 

sa uvedené zariadenie nachádza, resp. zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka 

plynárenského zariadenia. V prípade, ţe bude Mesto Hlohovec vlastníkom pozemku parc. reg. 

C č. 4036/2, bude moţné ponúknuť uvedené plynárenské zariadenie na odpredaj jeho 

prevádzkovateľovi. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje predloţiť materiál na rokovanie 

MsR v Hlohovci v uvedenom znení. 

MsR: odporúča predloţiť materiál na rokovanie MsZ v Hlohovci v uvedenom znení. 
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4. Zámer odpredaja pozemku parc. reg. C č. 3859/7 v kat.úz. Hlohovec v lokalite Pánska 

Niva.  

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

vlastníkom pozemku parc. registra C č. 3859/7, druh pozemku orná p. o výmere 292 m2   

v kat.úz. Hlohovec, v lokalite Pánska Niva, ku ktorému je v LV č. 4800 zapísaná ťarcha- 

vecné bremeno – právo vstupu vlastníkov inţinierskych sietí z dôvodu údrţby, prevádzky 

a opráv sietí a právo vstupu pre firmu INTRECO, spol. s r.o. na pozemky za účelom ďalších 

etáp výstavby obytného okrsku Pánska Niva. 

O odkúpenie uvedeného pozemku poţiadala spol. FOOD FARM, s.r.o. so sídlom 

Duklianska 21, Hlohovec, vlastník pozemku parc. reg. C č. 3859/15, ktorý bezprostredne 

susedí s pozemkom parc. reg. C č. 3859/7. Na pozemku parc. reg. C č. 3859/15 sa nachádza 

odvodňovací rigol, vybudovaný v roku 1997 spol. FOOD FARM, s.r.o. na základe ohlásenia 

drobnej stavby, so súhlasom Obvodného úradu ţivotného prostredia Trnava – oddelenie 

štátnej vodnej správy, v rámci odvodňovacieho projektu na zabránenie škôd v meste 

Hlohovec. Ţiadateľ má záujem o odkúpenie predmetného pozemku z dôvodu potreby prístupu 

k odvodňovaciemu rigolu v rámci udrţiavacích prác. 

O odkúpenie pozemku parc. registra C č. 3859/7 poţiadali tieţ vlastníci priľahlých 

pozemkov, pán Marian Sloboda, bytom Nitrianska 15, Hlohovec, Ing. Ján Proksa, bytom 

Pánska Niva 5, Hlohovec, MUDr. Rynaldo Šimanský, bytom Pánska Niva 4, Hlohovec, 

Ing.Miroslav Pavelka, bytom Pánska Niva 3, Hlohovec, pán Bohumil Štetka, bytom Jalšové 

11 a pán Dušan Krošniak, bytom Pánska Niva 1, Hlohovec. Ţiadatelia ţiadajú o odkúpenie 

predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva, so zriadením vecného bremena 

v prospech vlastníkov jestvujúcich rozvodov inţinierskych sietí a v prospech vlastníka 

odvodňovacieho rigolu z dôvodu jeho údrţby. Ţiadatelia odôvodňujú svoju ţiadosť 

nasledovne: 

1. V predchádzajúcom období udrţiavali pozemok v čistote, bez buriny. 

2. Podľa súčasného stavu je pozemok voľne dostupný a ťaţko sledovateľný, čoho 

dôsledkom sú časté krádeţe majetku ţiadateľov. 

3. Pozemok je vyuţívaný na venčenie psov, s čím je spojené rušenie súkromia 

ţiadateľov. 

4. Priestor sa stáva miestom pre bezdomovcov.  

Referát územného plánovania a urbanizmu:  odporúča ponechať pozemok parc. reg. C č. 

3859/7 vo vlastníctve Mesta Hlohovec aspoň do obdobia definitívneho vylúčenia potreby 

vyuţitia tohto pozemku na účely riešenia opatrení pred prívalovými daţďami v danom území, 

v nadväznosti na tzv. pivovarský jarok. Zároveň tieţ upozorňuje, ţe na predmetnom pozemku 

sa nachádzajú šachty, ktoré môţu byť majetkom vlastníkov priľahlých pozemkov.  

Oddelenie VS: Spol. FOOD FARM, s.r.o. predloţila Mestu Hlohovec doklady, ktoré 

preukazujú, ţe je vlastníkom odvodňovacieho rigolu na parc. reg. C č. 3859/15, z čoho 

uvedenej spoločnosti vyplýva povinnosť udrţiavať predmetnú nehnuteľnosť. Pozemok vo 

vlastníctve spol. FOOD FARM, s.r.o. parc. reg. C č. 3859/15, na ktorom sa odvodňovací rigol 

nachádza však nepostačuje na zabezpečenie jeho údrţby. Vzhľadom na skutočnosť, ţe 

pozemok parc. registra C č. 3859/7 v súčasnosti slúţi ako verejné priestranstvo, jeho vyţitie 

súvisí prioritne s údrţbou odvodňovacieho rigola na susednom pozemku parc. reg. C č. 
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3859/15 nie je moţné uvedený pozemok inak  vyuţiť, súčasne na uvedený pozemok je 

zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v práve vstupu vlastníkov inţinierskych sietí z dôvodu 

údrţby, prevádzky a opravy sietí, ďalej právo vstupu pre firmu INTRECO, spol. s.r.o. na 

pozemky za účelom ďalších etáp výstavby obytného okrsku Pánska Niva.  

Z dôvodu, ţe Mestu Hlohovec boli doručené dve ţiadosti o odkúpenie pozemku parc. 

registra C č. 3859/7, v prípade ak MsZ v Hlohovci schváli zámer odpredaja pozemku,   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 pozemku parc. registra C č. 3859/7, druh pozemku orná p. o výmere 

292 m2, v kat.úz. Hlohovec, v lokalite Pánska Niva, priamym predajom, v súlade s § 9a ods. 1 

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

predmetného pozemku navrhuje podmieniť zriadením vecného bremena v prospech vlastníka 

stavby na pozemku parc. reg. C č. 3859/15, pričom navrhuje, aby výberovým kritériom bola 

ponúknutá cena a tieţ zámer vyuţitia daného pozemku. 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. Odpredaj predmetného pozemku vybranému 

záujemcovi bude po ukončení ponukového konania predloţený na schválenie MsZ 

v Hlohovci. 

Všeobecná hodnota pozemku parc. reg. C č. 3859/7 bola na základe znaleckého 

posudku č. 2/2011 zo dňa 8.1.2014, vyhotoveného Ing. Róbertom Gergičom, stanovená vo 

výške 1130 €, t.j. 3,87 €/m2. Vzhľadom na skutočnosť, ţe spol. spol. FOOD FARM, s.r.o. so 

sídlom Duklianska 21, Hlohovec, vo svojej ţiadosti o odkúpenie predmetného pozemku 

navrhla kúpnu cenu vo výške 20 €/m2, odd. VS navrhuje, v prípade odpredaja, stanoviť 

východiskovú cenu pre priamy predaj vo výške 20 €/m2. 

Komisia ekonomická a prevodov majetku: navrhuje odpredať predmetný pozemok  

priamym predajom, v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

MsR: odporúča ponechať pozemok parc. registra C č. 3859/7, druh pozemku orná p. 

o výmere 292 m2 vo vlastníctve Mesta Hlohovec. 

 

 


