Bod 9a - 21 A
Dôvodová správa k bodu rokovania
1. Žiadateľ:

Ing. Andrea Martinová, Ul. Vansovej 533/3, Žiar nad Hronom

2. Predmet žiadosti:

predaj pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom (pozemky pod
stavbou a priľahlá plocha k stavbe vo vlastníctve žiadateľa

2.1 Legislatívne
východiská:

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

2.2 Parcela
a výmera:

podľa GP č. 36636029-70/2012, úradne overeného Okresným úradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa 30.05.2012 pod číslom 207/12,
z pôvodnej EKN parcely č. 877/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej
výmere 40 086 m2, zapísanej na LV č. 3327, a to:
diel č. 1 o výmere 159 m2 , diel č. 2 o výmere 4 m2 , diel č. 3 o výmere 31 m2
diel č. 4 o výmere 1 m2 , diel č. 5 o výmere 1 m2 , spolu 196 m2
4,98,-€/m2 ( pôvodný stav EKN )

3. Cena zaradenia
v účtovníctve :
4. Návrh ceny zo
strany žiadateľa:

23 €/m2, t.j. 4 500,-€

5. Iné doplňujúce
Informácie:

- kúpa novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom na Svätokrížskom námestí, a to: CKN parcela č.
1918/2 (pozemok pod stavbou súpisné číslo 1287 vrátane pozemku pod
terasou), novovytvorená CKN parcela č. 1918/3 (vodomerná šachta) a
novovytvorená CKN parcela č. 1918/4, 1918/5, 1918/6 (spevnené prístupové
plochy - chodníky) spolu o celkovej výmere 196 m2 (viď príloha č. 2).
Príloha č. 1 – žiadosť
Príloha č. 2 – zobrazenie predmetu predaja v GP
Príloha č. 3 – Nájomná zmluva 2029/2010
Príloha č. 4 – Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2029/2010
Príloha č. 5 – predmet nájmu
Príloha č. 6 -- fotodokumentácia

6. Prílohy:

Poznámka :
Žiadateľka v minulosti (2 x v roku 2012 a v roku 2016 ) opakovane žiadala o odkúpenie nehnuteľnosti.
Žiadosti boli spracované do MsZ, a s návrhom uznesení bola žiadateľka oboznámená, no nesúhlasila
podmienkami spojených s predajom predmetných pozemkov vyplývajúcich z NZ č. 2029/2010 a Návrhu
KZ 2063/2017 ktorú nepodpísala :
„za podmienky, že žiadateľka neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na tretiu osobu do
29.9.2030. V prípade porušenia tejto povinnosti je žiadateľka povinná zaplatiť Mestu Žiar nad Hronom
zmluvnú pokutu vo výške 20 000 €.
Mesto Žiar nad Hronom je oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade ak:
1/ žiadateľka prevedie vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam na tretiu osobu pred 29.9.2030;
2/ žiadateľka opakovane poruší svoju povinnosť/povinnosti vyplývajúce jej z Nájomnej zmluvy č.
2029/2010 a to najmä, ale nie výlučne, celoročne park bezodplatne sprístupniť verejnosti, na vlastné
náklady zabezpečovať údržbu zelene v parku a celoročnú údržbu parku, hradiť na vlastné náklady
bežné opravy, obvyklé udržiavacie práce a pod.;
3/ Mesto Žiar nad Hronom vypovie Nájomnú zmluvu č. 2029/2010 z dôvodov uvedených v článku VI.
ods. 2 písm. b) Nájomnej zmluvy č. 2029/2010

Na základe Nájomnej zmluvy č. 2029/2010 je žiadateľka užívateľka časti pozemkov par. č. CKN
1918/1, 1918/2 ( pôvodná par. č. EKN 877/1 ).
Pozemky sa nachádzajú pod stavbou č.s. 1287 ( bývalé sociálne zariadenie), v ktorej sa v súčasnosti
nachádza cukráreň a cukrárenská výroba prevádzkovaná žiadateľkou, ktorú nadobudla kúpou v roku
2012.
K pozemku pod stavbou so súpisným číslom 1287 má žiadateľka predkupné právo v zmysle Dodatku
č. 1 k Zmluve o nájme č. 2029/2010, uzatvoreného dňa 25.10.2011 (viď príloha č. 8). Predmetom
príslušnej nájomnej zmluvy je prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v parku na Svätokrížskom
námestí - CKN parcela č. 1918/1 o výmere 2 503 m2 a CKN parcela č. 1918/2 o výmere 92 m2
Všeobecná hodnota Predmetu prevodu bola stanovená znaleckým posudkom č. 131/2016, zo dňa
05.06.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Hricom, zapísaným v zozname znalcov pod
evidenčným číslom 911192, na sumu vo výške 10,76 €/m2.
Podľa cenovej mapy mesta sú pozemky v II. zóne – v cene 20,-€/m2.
Žiadateľka však navrhuje cenu vyššiu, ako znaleckú, t.j. 23,- €/m2.

NÁVRH

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje:
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad
Hronom identifikovaných na základe geometrického plánu č. 36636029-70/2012, úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 30.05.2012, pod číslom 207/12 sa
z pôvodnej EKN parcely č. 877/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 40 086 m2, zapísanej
na liste vlastníctva č. 3327 vytvárajú nasledovné diely, a to:
• diel č. 1 o výmere 159 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 1918/2 – zastavaná plocha
o výmere 159 m2,
• diel č. 2 o výmere 4 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1918/3 – zastavaná
plocha o výmere 4 m2,
• diel č. 3 o výmere 31 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1918/4 – zastavaná
plocha o výmere 31 m2,
• diel č. 4 o výmere 1 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1918/5 – zastavaná
plocha o výmere 1 m2,
• diel č. 5 o výmere 1 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1918/6 – zastavaná
plocha o výmere 1 m2,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosti“)
Výmera spolu 196 m2
za kúpnu cenu 23 €/m2, t.j. 196 m2 x 23,-€/m2 = 4 508,-€
do výlučného vlastníctva žiadateľa:
Ing. Andrea Martinová, rod. Beňová, nar.: 11.03.1972
trvale bytom Ul. Vansovej 533/3
965 01 Žiar nad Hronom
za podmienky, že :
- žiadateľka neprevedie vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam na tretiu osobu do 28.02. 2030.
- k predávaným nehnuteľnostiam bude bezodplatne zriadené predkupné právo na dobu určitú do
28.2.2030 v prospech Mesta Žiar nad Hronom ( s možnosťou predčasného ukončenia za odplatu
20 000,-€ ), predkupné právo bude uplatnené v cene, za akú boli pozemky predané

Všeobecná hodnota Predmetu prevodu bola stanovená znaleckým posudkom č. 131/2016, zo dňa
05.06.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Hricom, zapísaným v zozname znalcov pod
evidenčným číslom 911192, na sumu vo výške 10,76 €/m2.

Žiadateľka je povinná zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.

Príloha č. 1
Tretí krát podaná žiadosť

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

