
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok 

Prednosta Mestského úradu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku, 

uverejňuje toto 

OZNÁMENIE O OPRAVE FORMÁLNEJ CHYBY 

v zápisnici zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 09.06.2016. 

V zápisnici zo zasadnutia MsZ v Pezinku zo dňa 09.06.2016 na strane 59 chýba v texte 
Uznesenia č. 148/2016 jeho B) časť: 

Uznesenie MsZ č. 148B/2016 zo dňa 09.06.2016 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
schvaľuje 

HODNOTOVÚ ZÁMENU NEHNUTEĽNOSTÍ 
Zmluva o budúcej zámennej zmluve 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

1. zo strany Mesta Pezinok pozemok v k.ú. Pezinok, lokalita 1. Mája ulica: 

•novovytvorená parcela reg. „C
" 3675/26, druh: ostatné plochy vo výmere 27 m2 

od parcely reg. „C
" č. 3675/17 v zmysle GP č. 232-2/2016, ktorý dňa 25.05.2016 vyhotovil 

Radovan Verčík- RV GEO na oddelenie pozemku p.č. 3675/26 

Pozemok pare. reg. „ C" č. 3675117 v celkovej výmere 462 m2 je vo vlastníctve Mesta 
Pezinok podľa L V č. 4234. 

za 

2. zo strany Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava; pozemok v k.ú. 
Pezinok, lokalita 1. Mája ulica: 

• parcela reg. „C" č. 3676, druh: Zastavané plochy vo výmere 48 m2 L V č. 8000 
(na parcele sa nachádza stavba súp. č. 3906 - ST 52-7) 

Pozemok pare. reg. „ C" č. 3676 v celkovej výmere 48 m2 je vo vlastníctve Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. podľa L V č. 8000. 

ÚČASTNÍK!: 
00 305 022 

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 



ÚČASTNÍK2: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 

Odplata: zámena sa vykoná bezodplatne, t.j. pozemok za pozemok 

Spôsob nakladania: nakoľko ide o zámenu, prevod vlastníctva bude schválený ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: zámena pozemkov z dôvodu premiestnenia jestvujúcej 
trafostanice 

Zámer zameniť vyššie uvedené pozemky bol zverejnený v súlade s ust. § 9a ods. 2 a 8 písm. 
e) citovaného zákona. 

Ide o prevod- zámenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nasledovne: za: 20; proti: O; zdržal sa: O; 
nehlasovali: O. 

Uvedené oznámenie nemá vplyv na platnosť zápisnice / uzneserua zo zasadnutia MsZ 
v Pezinku. 

V Pezinku, dňa 14.09.2016 

Vyvesené dňa: 11·91- ,lA;4f 

Pečiatka a podpis: ��-
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na vedomie: primátor Mesta Pezinok 
hlavný kontrolór Mesta Pezinok 
Dipl. Ing. Milan Čech (overovateľ zápisnice) 
Mgr. Adam Solga (overovateľ zápisnice) 

Mgr. Miroslav Šebesta 
prednosta Mest ského úradu v Pezinku 
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