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UZNESENIE
Návrh
na vyhlásenie prebytočnosti dvoch bytov v k. ú. Pezinok a zámer ich predaja

UzNEsENlE é.2'1512019
zo dňa 13.12.2019
Zastupĺtel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiá|u

A vyhlasuje za prebytočný
nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok,
vedený okľesným úradom Pezinok, katastrálnym odborom, a to:

A.1

byt č.66, nachádzajúci sa na 3. p' vo vchode Silvánová 35, bytového domu

na Silvánovej ulici v Pezinku, so súpisným číslom6061, zapísaného v katastri nehnutel'ností
na LVč. 11168, postavený na pozemkoch registrä ''C'', parc. č.2o62tg3,2o62tg4,2062ĺ95,
2062196 a 2062197 (d'alej ako "byt 1"),

a)

k bytu prislúchajťrcispoluvlastnícky podiel o vel'kosti 8682t512222 na spoločných
častiach, spoločných zarĺadenĺach a príslušenstve bytového domu na Silvánove; úlicĺ
v Pezinku, so súp. č.6061, zapísaného v katastri nehnutel'ností na LV č. 1i168,
postaveného na pozemkoch registra ''C'" parc. č. 2o62tg3,2o62tg4,2o62tg5,2o62tg6
a2062ĺ97 (d'alej len ''bytový dom''),

b)

k bytu prislúchajúcispoluvlastnícky podiel o vel'kosti 86821512222 na pozemkoch
zastavaných bytovým domom
zapísaných v katastri nehnutel'ností na LV č. 11168
ako parcely registra ,,C",
parc. č. 2062193, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 1497 m2,
parc. č. 2062194, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 42 m2,
parc. č. 2062195, druh pozemku. zastavané plochy a nádvorĺa, výmera: 42 m2,
parc. č' 2062196, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 42 m2,
parc. č. 2062197, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 42 m2
(d'alej len,,zastavané pozemky"),

c)

k bytu prislúchajúcispoluvlastnícky podiel o vel'kosti 8682t512222 na pozemkoch
pril'ahlých k bytovému domu, parce|y registra ,,C,,,

-

I

-|ť

I

parc. č. 2062182, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorĺa, výmera: 246 m2,
parc' č. 2062183, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 259 m2,
parc. č. 2062184, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 97 m2,
parc. č. 2062187, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 115 m2,
parc. č. 20621232, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 100 m2
a parc. č.2062130, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 64 m2,
(d'alej len,,pril'ahlé pozemky"),

d)

priestor č. 8 - 91, zapísaný na liste vlastníctva č. 11168, nachádzď1Úci sa na prízemí
bytového domu spolu k nemu prislúchajúcimspoluvlastníckym pódĺelom v rozsahu
2231512222 na spoločných častiach, spoločných zariadeniách a na prĺslušenstve
bytového domu, zastavaných pozemkoch a pril'ahlých pozemkoch

A.2

parkovacie miesto č. 45 - pozemok, parcela registra ''C'', parc. č. 2o62t185, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, zapísaný na LV č,. 11622, určený na
vonkajšie parkovanie motorových vozĺdielv rozsahu 1 parkovacieho miesta,

A.3

byt č. 44, nachádzajucĺ sa na 2. p. Vo vchode Silvánová 35, bytového domu
na Silvánovej ulici v Pezinku, so súp. č. 606'ĺ, zapísaný v katastri nehnutel'ností na
LVč. 11168, postavený na pozemkoch registra "C'', parc. č'2o62tg3,2062ĺ94,2o62tg5,

2062196 a2062197 (d'alej ako "byt 2"),

a)

k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podĺel o vel'kosti 8682t512222
častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu,

b)

k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o vel'kosti 8682t512222 na zastavaných
pozemkoch,

c)

k bytu prislúchajúcispoluvlastnícky podiel
pozemkoch,

o

na spoločných

vel'kosti 8682t512222 na pril'ahlých

d) prĺestorč.8-86,zapísanýnaLVč.11168, nachádzqucisana

prízemíbytovéhodomu
spolu s k nemu prislúchajÚcim spoluvlastnĺckym podielom v rozsahu z2slslzzzz na
spoločných častĺach,spoločných zarĺadeniach a na príslušenstve bytového domu, na
zastavaných pozemkoch a pril'ahlých pozemkoch.

B schval'uje
B.1 zámer predaja prebytočnéhomajetku uvedeného v časti A.1 ažA.3 tohto uznesenĺa

B.2 dočasnéviazanie kapĺtálových výdavkov na zakúpenie alebo rekonštrukciu objektov
v rámci deinštitucionalĺzácie zarĺadenia sociálnych sluŽieb DSS a zPB Merema
v priebehu rozpočtovéhoroka, krytých z predaja majetku nehnutel'ného majetku uvedeného

v časti A tohto uznesenia.

c ukladá

1

c'
riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečĺt'
uzatvorenie
bezodplatnej sprostredkovatel'skej zmluvy so spoločnost'ou Karpatský ateliér
s.r.o., so sĺdlom
Moyzesova 12,902 01 Pezinok, lČo: 35867 77g'
T: po podpise uznesenia

C'2 predložit'v prípade záujemcu Zastupitel'stvu BSK na schválenie predaj bytov uvedených
častĺAtohto uznesenia z dôvodu hodného osobĺtnéhozretel,a.

v
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yýpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Pezinok

Obec: PEZINOK

Dátum vyhotovenia 02'06'2020

Čas vyhotovenia: í3:05:34

Katastrálne územie Pezinok

ČlnsroČľĺÝ
vÝpls z

LISTU

ČesŤn: MAJETK>vA PIDSTATA

vlAsTNícrvn e.

11168

PARGELY registra "G" evidované na katastrálnej mape
Parcelné čísloVýmera v m2 Druh

30
82
20621 83
20621 84
20621 87
2062l s3
20621 94
20621 95
20621 96
20621 97
20621232

pozemku

64 zastavaná plocha

20621
20621

Spôsob využ' p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n.

nádvorie
nádvorie
nádvorie
a nádvorie
a nádvorie
a nádvorie
a nádvorie
a nádvorie
a nádvoľie
a nádvorie
a nádvorĺe

22
22
22
22
22
15
15
15
15
't5
22

a

246 zastavaná plocha a
259 zastavaná plocha a

97 zastavaná plocha

115 zastavaná plocha

í497 zastavaná
42 zastavaná
42 zastavaná
42 zastavaná
42 zastavaná

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
í00 zastavaná plocha

1
1
'|

1
1
1
1
1

1
1
1

Legenda:

Spósob využĺvaniapozemku

:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným čĺslom
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cesŕná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnik, nekrýé parkovisko a ich súčasti

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺobce

SÚplsné

Stavby
číslona parcele čísloDruh stavby Popis stavby
Druh ch.n' llmiest. stavby
6061 2062193
9 BytovýdomSilvánová29'31'33'35
1
6061 2062194
9 BytoýdomSilvánová29,31,33,35
1
6061 2062195
9 BytovýdomSilvánová29'31'33'35
1
6061 2062196
9 BytovýdomSilvánová29,31,33,35
1
6061 2062197
9 BytovýdomSilvánová29,31,33,35
1

Legenda:
Druh stavby:

9 - Bytový dom

Kód

u

m i e stn e n i a

stavby

:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory
Č,esŤg; vLAsTNĺCt A lNE IPRAVNENE osogY
Por' čísloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo(čq a miesto trvatého pobytu
(sídlo) vlastníka

Bvt

Vchod: 35

2'p'

Byt č. 44

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na príslušensÍvea spoluvlastnický podiel k pozemku :
Učastník právneho

vzťahu:

8682

/

512222

Vlastník

76 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, PsČ 82o 05, sK

lčo:

Spoluvlastnícky podiel

lnformatívny výpis

114

:

1/1
Údaje platné k: 01.06.2020

ĺ8:00

Byty a nebytové priestory
Č,csŤa;VLAsTNĺCIA tNE IPRAy^/ENE osoBY
Poĺ čísloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čÍsto(lco) a
(sídIo) vlastníka

Vchod

: 35

2.

p.

miesto trvalého pobytu

Byt č. 44

76 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská

tČo:

16, Bratislava,

Psč 82o

Spoluvlastnĺcky podiel

05,

sK

1/1

:

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/2017 z 14.7 '2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/2017 z 14'7.20'17
ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané

Nebytový priestor
Vchod

:

35

prízemie

Priestor č. 86

Druh nebytového priestoru: 8

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na prislušensfue a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Učastníkprávneho

vzťahu:

223

/

512222

VlastnÍk

76 Bľatislavský samosprávny kraj, Sabinovská

lčo:

16, Bľatislava,

Psč 82o

Epoluvlastnícky podiel

:

05,

sK

1/1

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/2017 z14.7.2017
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3090/2017 z 'l4'7 .2017
ostatní vlastníci a priestory nevyŽiadané
Legenda:
Druh nebytového priestoru :
8 - Skladový priestor

lnformatívny výpis

2t4

Údaje platné k: 01.06'2020 18:00

Čĺsŕc: ŤARCHY
Por.č':

Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/20í5 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V í169/2015 z 't3.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lČo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien V í 169/2015 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lCo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 'l3ol20'l5 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V 1169/2015 z13'5'2015 v prospech oprávnenéhoZápadoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 361 5í8.
Vecné bremeno in peľsonam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien V 1169/2015 z'ĺ3.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s' lCo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. í30/20í5 podl'a Zmluvy o zľiadení vecných
bremien v 1 169/2015 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s' lčo 36 361 5't 8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien V 1169/2015 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská dĺstribučná,a.s' lCo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v ľozsahu vyznačenom v GP č. 130/2015 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien v 1169/2015 z 13'5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien v 1169/2015 z 't3.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/20í5 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien v'l'l69/2015 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 361 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien V 't't 69/2015 z 13'5.201 5 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 361 518.
Na pozemky registľa C paľc. č.2062130,2062182: Vecné bľemeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lčo : 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bľatislava, spočívajúcev povinnosti povinného strpiet'na zaťaženým
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 712014:. zriadenie, uloŽenie podzemných elektrických vedení nízkeho a vy'sokého napätia, ,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými prostriedkami, stľojmi a mechanizmami za tým
účelomoprávneným z
vecného bremena, užívanie, prevádzkovanie, údÉbu,opravy' úpravy' rekonštrukcie, preložky, modernizácie a
akékolVek iné stavebné úpravy podzemných elektrických vedení nízkeho a vysokého napätia a vstup, prechod
a prejazd peši , m
otorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelomoprávneným z
vecného bremena, podl'a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena v 409212014 zo dňa 8.12.2o14 a

Dohody o zmene vzájomných
práv a povinností oprávneného a povinného z vecného bremena v 3217l2o15
Na pozemky ľegistra c paľc. č}' 2062130, 2062182: Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná a.s.
lCo : 3636í518, Culenova 6, 8í6 47 Bratislava, spočívajúcev povinnosti povinného strpiet'na zat'aženým
pozemkoch v rozsahu v
yznačenom v GP č. 7l2o14: zriadenie, uloženie podzemných elektrických vedení nízkeho a vysokého napätia, ,
vstup, prechod a prejazd peši, motorovrými a nemotorovými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým
účelomoprávneným z
vecného bremena, užívanie' prevádzkovanie' údžbu,opravy' úpravy, rekonštrukcie, preložky, modernizácie a
akékolVek iné stavebné úpravy podzemných elektrických vedení nízkeho a vysokého napätia a vstup' prechod
a prejazd peši , m
otorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za ĺým účelomoprávneným z
vecného bremena, podl'a Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena v 4o92l2o14 zo dňa 8'12.2o'l4 a
Dohody o zmene vzájomných
práv a povinností oprávneného a povinného z vecného bremena v 3217l2o15
Vecné bremeno in peľsonam v rozsahu vyznačenom v GP č. 130/2015 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V 1169/2015 z13.5.20'15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lCo 36 36í 5í8.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien v 1169/2015 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 'l30l2o15 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien v 1169/2015 z13.5'2o15 v prospech opľávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lČo 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'aZmluvyozriadenívecných bremienV1169/2015 z13'5'2o'l5 vprospech
oprávneného Západos|ovenská distribučná, a.s. lco 36 361 518.
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 13ol2o15 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bľemien V 1169/2015 z13.5'20'15 v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 36í 518.
Vecné bremeno in personam v cel
om rozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien v 1't69/20'ĺ 5 z 13.5.2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lco 36 361 5í8.

lnformatívny výpis

3t4

Údaje platné k: 0í.06'2020 18:00

Vecné bremeno in ľem spočívajúcev povinnosti strpiet'uloženie inžinierských sietí (elektľické rozvody), ich
prevádzku a údržbuv rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2015 a vecné bremeno na celé zat'aŽené

nehnutel'nosti

-

v

nehnutel'nosti

-

v

nehnutel'nosti

-

v

stup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
olrávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného: Ľuboš Paxian r' Paxian, bytom
Kupeckého 101, Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 'l 01 , Pezinok ako aj každodobých vlastníkov parc.č. 2o62t18 a 2o62t25 na
základe Zmluvy o zriadení vecného bremena v 767l20'l5 zo dňa 12'5.20,15.
Vecné bľemeno in rem spočívajúcev povinnosti strpiet'uloženie inžinierských sietí (elektrické rozvody), ich
prevádzku a údržbuv rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2015 a vecné bremeno na celé zat'aŽené
stup prechod a prejazd peši' motorovlými a nemotorovlými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oj'rávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech opľávneného: Ľuboš Paxĺan r. Paxian, bytom
Kupeckého í01, Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 10ĺ, Pezinok ako aj kaŽdodobých vlastníkov parc.č. 2o62t18 a2o62125 na
základe Zmluvy o zriadení vecného bremena v 767l2o15 zo dňa 12.5.2015.
Vecné bremeno in rem spočívajúcev povinnosti strpiet'uloženie inžinierských sietí (elektrĺcké rozvody), ich
prevádzku a údľžbuv rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 9/2015 a vecné bremeno na celé iat'ažené
stup prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
oprávneným za účelomvýkonu povolenej činnosti v prospech oprávneného : Ľuboš Paxian r' Paxian, bytom
Kupeckého 101, Pezinok a
Erika Paxianová, bytom Kubeckého 10í, Pezinok ako aj každodobých vlastníkov parc'č. 2062118 a2o62125 na
základe Zmluvy o zľiadení Vecného bremena v 7ô7l2o15 zo dňa 12'5'2015'
Vecné bremeno in personam v rozsahu vyznačenom v GP č. 'l30/2015 podl'a Zmluvy o zriadení vecných
bremien V í169/2015 z 13.5.2015 v prospech oprávneného Západoslovenská distľibučná, a.s. lČo 36 361 518'
Vecné bremeno in personam v cel
om ľozsahu nehnutel'nosti podl'a Zmluvy o zriadení vecných bremien v 1169/2015 z13'5'2015 v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. lčo 36 36.ĺ 518.
76

76

Vecné bremeno v prospech V|STA real, s.ľ.o., lčo 35 865 o4't spočívajúcev povinnosti vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne strpiet'umiestnenie a prevádzku reklamných zariadení na fasáde bytového
domu v rozsahu špecifi
kovanom v prílohe č. 1 zmluvy o zriadení vecného bremena, podl'a rozhodnutia o povolení vkladu č. V
3317l20'l5 zo dňa 28.8.2015.
Vecné bremeno v prospech V|STA real, s.r.o., lčo 35 865 o41 spočívajúcev povinnosti vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bezodplatne strpiet'umiestnenie a prevádzku reklamných zariadení na fasáde bytového
domu v rozsahu špecifi
kovanom v prílohe č' 'l zmluvy o zrĺadení vecného bľemena, podl'a rozhodnutia o povolení vkladu č. V
331712015 zo dňa 28.8'2015.

lné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:

Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v Člsĺlc:ŤencHY bez uvedenia parcetného čĺstaalebo poradového čĺslavlastnĺka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnutel'nostĺ a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastnĺctva.

lnformatívny výpis
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