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11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy  

Mestského múzea v Pezinku, p. o. 
 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

SPRACOVAL: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Stanovisko mestskej rady: Uznesenie MsR č. 2-39/2020 zo dňa 05.05.2020: MsR odporúča schváliť 

zverenie majetku Mesta Pezinok do správy správcu, ktorým je príspevková organizácia Mesta Pezinok 

Mestské múzeum v Pezinku (hlasovanie: za 7, proti: 0, zdržal sa: 0, abs.: 0) 

 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2020 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle §6a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

a § 5 ods. 1 VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

 

schvaľuje 

 

zverenie majetku Mesta Pezinok do správy správcu, 

ktorým je príspevková organizácia Mesta Pezinok 

Mestské múzeum v Pezinku 

 

PREDMET: zverenie časti stavby so súpisným číslom 121 postavenej na pozemku 

– parcele registra „C“ s parcelným číslom 4680 o výmere 295 m², 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby: budova pre 

školstvo na vzdelávanie a výskum, nachádzajúcej sa v okrese: 

Pezinok, obci: Pezinok, katastrálnom území: Pezinok, zapísanej na LV 

č. 4234, lokalita: Kollárova ulica 1, konkrétne: 

- miestnosti č. 303 o výmere 12,98 m² na 3. poschodí, názov 

miestnosti: sklad, 

- miestnosti č. 304 o výmere 55,79 m² na 3. poschodí, názov 

miestnosti: sklad, 

- miestnosti č. 305 o výmere 66,87 m² na 3. poschodí, názov 

miestnosti: sklad, 

a to v zmysle priloženej situácie. 

 

 

DEŇ ÚČINNOSTI ZVERENIA MAJETKU DO SPRÁVY: bezodkladne po schválení 

 

DOBA ZVERENIA MAJETKU DO SPRÁVY:   neurčitá 

 

ÚČEL ZVERENIA MAJETKU DO SPRÁVY: využitie v rámci predmetu činnosti 

správcu 

 

HODNOTA MAJETKU KU DŇU ZVERENIA:  obstarávacia cena 35890,80 EUR 

 

 

Vymedzenie nehnuteľného majetku, ktorý spravuje Mestské múzeum v Pezinku sa upraví dodatkom 

k zriaďovacej listine zo dňa 28.02.2003 



 

Dôvodová správa: 

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obec hospodári so svojím majetkom 

samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 

 

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správa majetku obce vzniká 

zverením majetku obce do správy správcu alebo mestskej časti. 

 

Podľa § 5 ods. 1 VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok o zverení 

majetku Mesta do správy správcovi rozhoduje MsZ, pri zverení hnuteľných vecí rozhoduje MsR. Do 

správy sa zveruje taký majetok, ktorý súvisí so základnou činnosťou správcu v zmysle stanoveného 

alebo určeného predmetu činnosti. Majetok sa do správy zveruje formou písomného protokolu 

o odovzdaní a prevzatí majetku. 

 

Zverený majetok Mesta Pezinok bude Mestské múzeum v Pezinku využívať na plnenie úloh v rámci 

predmetu svojej činnosti. 

 

V položke príprava sú uložené podklady: 

 

01. Zriaďovacia listina zo dňa 28.02.2003 

02. Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine zo dňa 05.04.2019 

03. Situácia 3. poschodia 

 

 

 

 

 




