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Materiál na zasadnutie MsR                                                             Číslo materiálu: 
v Zlatých Moravciach dňa   ........... 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h  
 
 
na   odpredaj  pozemku  pre ZSE Distribúciu, a.s. Bratislava  -  pozemky  parcely č.  2489/1 
o výmere 43 m² (druh pozemku: zastavaná plocha) a parcely č. 2489/2  o výmere 25 m² 
(druh pozemku: zastavaná plocha) /pozemky odčlenené z parcely reg. „E“ č. 1262 (druh 
pozemku: orná pôda o výmere 18 805 m², zapísaný na LV 3453) geometrickým plánom č. 
193/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom/ podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
 

 
 
 
 
 
Predkladá: 
Ing.  Peter   Lednár,  CSc. 
Primátor  mesta 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing.  Jana   Mesková 
vedúca  oddelenia  bytového, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku  
a   regionálnej   politiky  
 
 
 
 
Prerokované: 
Komisia  podnikateľskej  činnosti, správy mestského  majetku 
dňa  13.04.2011  – odporučené / neodporučené 
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Dôvodová  správa: 
 
Dňa 30.07.2010 bola Mestu Zlaté Moravce doručená žiadosť spoločnosti – Západoslovenská 
energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, zapísaná v OR OS 
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2852/B o odkúpenie novovytvorených pozemkov  - parcela 
č.  2489/1 o výmere 43 m² (druh pozemku: zastavaná plocha) a parcela č. 2489/2  
o výmere 25 m² (druh pozemku: zastavaná plocha)  → pozemky odčlenené z parcely č. 
1262 geometrickým plánom č. 193/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom; pre ZSE  
Distribúcia, a.s.  
(kúpnu cenu pozemkov chcú navrhnúť vo výške znaleckého posudku, ktorého vypracovanie 
chcú zabezpečiť sami) 
     Vlastníkom pozemku, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce – reg. „E“ parcela č. 1262 
o výmere 18805 m², druh pozemku: orná pôda je Mesto Zlaté Moravce (Mesto Zlaté Moravce 
má pozemok reg. „E“ parc. č. 1262 o výmere 18805 m², druh pozemku: orná pôda -  zapísaný 
na LV č. 3453). 
Na časti vyššie uvedeného pozemku je umiestnená stavba murovanej trafostanice, súp. č. 
2186, postavená na parcele č. 2489, ako je stavba zapísaná na LV č. 2487, k.ú. Zlaté Moravce 
/Za „KOCKOU“ na Ul. Duklianska Zlaté Moravce/ 
Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku  pri MsZ v Zlatých Moravciach 
na svojom 1. zasadnutí   konanom   dňa  13.04.2011  odporučila odpredaj  pozemkov registra 
KN „C“ č. parcely 2489/1 o výmere 43 m² (druh pozemku: zastavaná plocha) a parcela č. 
2489/2  o výmere 25 m² (druh pozemku: zastavaná plocha)  podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou pre  ZSE  Distribúcia, a.s., 
Bratislava za cenu 100,00 €/m² 
 
(68 m² x 100,00 €/m² = 6 800,00 €) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie  č.  ..../2011 

z   5. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného  dňa  12.05.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
schválenie  prevodu  pozemkov  pre ZSE Distribúciu, a.s. Bratislava  -  pozemky  parcely č.  
2489/1 o výmere 43 m² (druh pozemku: zastavaná plocha) a parcely č. 2489/2  o výmere 
25 m² (druh pozemku: zastavaná plocha) /pozemky odčlenené z parcely reg. „E“ č. 1262 
(druh pozemku: orná pôda o výmere 18 805 m², zapísaný na LV 3453) geometrickým plánom 
č. 193/2009 na určenie vlastníckych práv k pozemkom/ podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov →  prevod pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  
umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
 

 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  5. zasadnutí MsZ konanom dňa 
12.05.2011 
 
 p r e r o k o v a l o  
 
návrh na odpredaj pozemkov registra KN „C“  - parcela č.  2489/1 o výmere 43 m² (druh 
pozemku: zastavaná plocha) a parcela č. 2489/2  o výmere 25 m² (druh pozemku: zastavaná 
plocha)  → pozemky odčlenené z parcely č. 1262 geometrickým plánom č. 193/2009 na 
určenie vlastníckych práv k pozemkom; pre ZSE  Distribúcia, a.s. Bratislava  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
-   pre  ZSE  Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu 100,00 €/m² 
 
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
 
odpredaj  pozemkov registra KN „C“ č. parcely 2489/1 o výmere 43 m² (druh pozemku: 
zastavaná plocha) a parcela č. 2489/2  o výmere 25 m² (druh pozemku: zastavaná plocha)  
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
pre  ZSE  Distribúcia, a.s., Bratislava za cenu  100,00 €/m² 
 
 
 
 
 

 


