Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
1. Mesto Partizánske oznamuje zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta Partizánske:
pozemky reg. „C“ parc. č. 297 – záhrada o výmere 741 m2, parc. č. 298/3 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 152 m2 a parc. č. 299 – záhrada o výmere 306 m2 v k.ú. Malé Bielice, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Marty Petrášovej, bytom Nitra, Jahodová 4,
Emílie Makvovej, bytom Veľké Kršteňany č. 116 a Oľgy Grmanovej, bytom Partizánske, Gen.
Svobodu 852/19.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide pozemky v spoločnom dvore, v teréne
tvoria jeden oplotený celok, mesto Partizánske je len spoluvlastníkom všetkých pozemkov,
žiadateľky sú taktiež spoluvlastníčkami niektorých pozemkov v tomto dvore a ostatní
spoluvlastníci sa vzdali predkupného práva v ich prospech.
Mestská rada v Partizánskom uznesením č. 868/IX/2018 zo dňa 18.09.2018 odporučila
MsZ v Partizánskom schváliť:
1. zámer odpredať spoluvlastnícke podiely na pozemkoch reg. „C“ v k. ú. Malé Bielice:
- parc. č. 297 – záhrada o výmere 741 m2
- parc. č. 298/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2
- parc. č. 299 – záhrada o výmere 306 m2, formou prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa
§ 9a odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov
2. odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch reg. „C“ v k. ú. Malé Bielice:
- parc. č. 297 – záhrada o výmere 741 m2
- parc. č. 298/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2
- parc. č. 299 – záhrada o výmere 306 m2, formou prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa
§ 9a odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov
pre Martu Petrášovú, bytom Nitra, Jahodová 4, Emíliu Makvovú, bytom Veľké
Kršteňany č. 116 a Oľgu Grmanovú, bytom Partizánske, Gen. Svobodu 852/19, každej
v rovnakom podiele, za cenu 9 €/m2
Zámer mesta odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na rokovaní dňa 06.11.2018.
2. Mesto Partizánske oznamuje zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta Partizánske: časť
cca 42 m2 z pozemku reg. „C“ parc. č. 4672/1 – ostatná plocha o výmere 6088 m2 v k.ú.
Partizánske, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Západoslovenskej
distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na uvedenej časti pozemku sa vybuduje nová
kiosková trafostanica, ktorá bude slúžiť verejnosti.

Mestská rada v Partizánskom uznesením č. 897/X/2018 zo dňa 02.10.2018 odporučila MsZ
v Partizánskom schváliť:
1. zámer odpredať časť cca 42 m2 z pozemku reg. „C“ parc. č. 4672/1 – ostatná plocha o výmere
6088 m2 v k.ú. Partizánske, formou prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a odst.8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí, v znení neskorších predpisov
2. odpredaj časti cca 42 m2 z pozemku reg. „C“ parc. č. 4672/1 – ostatná plocha o výmere 6088
m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a odst.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.o
majetku obcí, v znení neskorších predpisov, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Čulenova 6,
Bratislava, IČO 36361518 za cenu 60 €/m2, po zameraní geometrickým plánom a po splnení
podmienok zmluvy o budúcej zmluve.
Zámer mesta odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na rokovaní dňa 06.11.2018.
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