
Zverejnenie návrhu na prevod  nehnute ľného majetku mesta Malacky, zriadenie vecného bremen a  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Malacky   v rok u  2016

P.č. Predmet prevodu Rozsah Žiadateľ-užívateľ Návrh kúpnej Spôsob Uznesenie MsZ, Cena prevodu Poznámky

mesiac v m2 (vlastník) ceny €/m2 prevodu zo dňa €/m2-celkom

1/III
Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - časť parcely registra
„C“ číslo 4858 na Slovenskej ulici v Malackách 12 Mgr. Dáša Mišunová, Malacky 34,-

dodatočné majetkovo právne 
usporiadanie - osobitný zreteľ

nebolo predmetom 
rokovania

návrh na odplatný 
prenájom

2/III

Návrh na zriadenie odplatného vecného  bremena na parcele 
registra "E" číslo 429/1 na ul. 1.mája v Malackách,  v súvislosti so 
stavbou "Polyfunkčný dom Pribina II Malacky" na Pribinovej ulici 15

Západoslovenská distribučná, 
a.s. Čulenova 6, Bratislava

VZN 20/2011, § 3, ods.7, 
§ 29, ods.5 odplatné vecné bremeno 15/2016 17.3.2016 112,50

3/III

Návrh na zriadenie vecného bremena načasti parcely registra „E“
číslo 4702/1  v súvislosti so stavbou "Radové domy s bytovými
jednotkami" na ulici J. Hollého v Malackách 520

Západoslovenská distribučná, 
a.s. Čulenova 6, Bratislava

VZN 20/2011, § 3, ods.7, 
§ 29, ods.5 odplatné vecné bremeno 16/2016 17.3.2016 1950,-

4/III.
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti parcely reg. "E" 
číslo 6527/21 v proapech spol.  34 DAPAX, s.r.o. Malacky

VZN 20/2011, § 3, ods.7, 
§ 29, ods.5 odplatné vecné bremeno 17/2016 17.3.2016 127,50

5/III.

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Malacky za účelom dobudovania kanalizácie na uliciach
Duklianskych hrdinov, Rakárenská, Pri mlyne, Stupavská"  2480 BVS a,s, Bratislava

VZN 20/2011, § 29, 
ods.7,  bezodplatne -osobitný zreteľ 18/2016 17.3.2016 bezodplatne

6/III.

Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným veciam 
- strojovým zariadeniam v prospech obchodnej spoločnosti 
TEKOS, spol. s r.o., Malacky TEKOS, spol. s r.o., Malacky

VZN 20/2011, § 17 ods. 
3, ZP 5/2016

prevod priamo určenej osobe - 
osobitný zreteľ 20/2016 17.3.2016 9296,50

7/VI
Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - časť parcely 
registra "E" č. 907/2 v lokalite Hlboká 45

Ing. Roman Kuklovský a manž., 
Malacky 102,50

odplatný prevod určenej 
osobe - osobiný zreteľ 60/2016 23.6.2016 1063,50

návrh na odplatný 
prevod
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8/VI
Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele registra "E" 
číslo 1109 na uliciach Jilemnického a Námesta SNP 419

Západoslovenská distribučná a. 
s. Bratislava VZN 20/2011, § 29 ods. 5 odplatné vecné bremeno 62/2016 23.6.2016 3142,50

9/VI

Návrh na odplatný prevod pozemkov v prospech mesta 
Malacky , pozemky registra "C" č. 5389/3, č. 5389/4, č. 
5389/5, č. 5389/6, č. 5389/7 v lokalite Vampil ul. Stupavskej 
ulici  18968 Mesto Malacky 124 500,- €

zákon č. 138/1991 zb. §11 
ods. 4 písm. a 63/2016 23.6.2016

návrh na odplatný 
prevod

10/VI
Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - parcely registra 
"C" číslo 2491/2 na ulici Duklianských hrdinov  19 Alžbeta Haniačiková, Malacky 427,50 VZN 20/2011 § 3 ods. 7 64/2016  23.6.2016 493,50

návrh na odplatný 
prevod

11/VI

Návrh na odplatný prevod nehnuteľností v podielom 
spoluvlastníctve pozemky registra "E" číslo 246, číslo 247, číslo 
248, číslo 249 na ulici Břeclavská v k. ú. Malacky v prospech 
mesta Malacky 536,15 Mesto Malacky 10433,48

zákon č. 180/1995 Z. z. a 
VZN 20/2011 65/2016 23.6.2016 10433,48

návrh na odplatný 
prevod

12/VI

Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena na 
nehnuteľnostiach parcely registra C" číslo 2872/4 a číslo 2872/6 na 
uliciach Hviezdoslavova, Štefánikova, Kláštorné námestie, 
Mierové námestie, Zámocká, 1. mája a Kozia   157,58 SPP - distribúcia, a. s. Bratislava bezodplatne bezodplatné vecné bremeno 67/2016 23.6.2016 bezodplatne

13/VI

Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach - častí 
parciel registra "E" číslo 1476/1, 1657/11, 1473/5, 1663, a 
registra"C" číslo 4503/1 na uliciach Cesta mládeže, Záhorácka , k. 
ú. Malacky 411

Západoslovenská distribučná a. 
s. Bratislava VZN 20/2011, § 29 ods. 5 odplatné vecné bremeno

61/20106   
23.6.2016 1541,25

14/IX
Návrh na odplatný prevod pozemku registra "C" p. č. 1412/34 k. ú. 
Kostolište 752

Dušan frýbert, Kostolište, Jozef 
Dobrovodský, Kostolište a Igor 
Habdák, Rohožník 10249,76

prevod priamo určenej osobe-
osobitný zreteľ zamietnuté 10249,76 odplatný prevod

15/IX

Návrh na zriadenie odplatného vecného beremena na pozemky 
regiatrsa E" p. č. 674/4 a 907/2 ul. Lesná, ul. Duklianských 
hrdinov k. ú. Malacky 24

Západoslovenská distribučná a. 
s. Bratislava v zastúpení 
STADCON s. r. o. malacky 90,00 odplatné vecné bremeno 90,00

16/IX
Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na pozemky 
registra "E" p. č. 907/2, 908 a 978/1 k. ú. Malacky 674

Západoslovenská distribučná a. 
s.  Bratislava 2527,50 odplatné vecné bremeno 2527,50

17/IX
Návrh na odplatný prevod časti nehnuteľnosti parcely registra E" 
č. 907/2 k. ú. Malacky 45 Ing. Roman Kuklovský, Malacky 1012,50

prevod priamo určenej osobe-
osobitný zreteľ 1012,50 odplatný prevod

18/IX
Návrh na odplatný prevod nehnuteľností spoluvl. podielu parcely 
registra "E" č. 3272/3 v k. ú. Malacky 758,56 Jaroslav Sýkora, Malacky 23300,00

odplatný prevod spoluvl. 
podieleu zamietnuté 23300,00 odplatný prevod

19/IX
Návrh na odplatný prevod 3 parkovacích miest v prospech mesta 
Malacky na ul. Duklianskych hrdinov 33 Mesto Malacky 1,00 VZN č. 20/2011 §7 ods. 2 1,00

návrh na odplatný 
prevod

20/XII
Návrh na odplatný prevod spoluvl. podielu nehn. parcela reg. "E" 
č. 3272/3 v k. ú. Malacky 354 Jaroslav Sýkora, Malacky 10.900,-

dodatočné majetkoprávne 
usporiadanie - osobitný zreteľ 10.900,- odplatný prevod
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21/XII
Návrh na zriadenie vecného bremena  na nehnuteľnotiach parcely 
registra "E" č. 4332/1, č. 4511, č. 4512 k. ú. Malacky 225,2

Západoslovenská distribučná a.  
s. Bratislava 844,50 odplatné vecné bremeno 844,50

22/XII

Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach registra 
"E" č. 4702/1, č. 4699/57, č. 4700/1, a registra "C" č. 4188/1 k. ú. 
Malacky 300

Západoslovenská distribučná a. 
s. Bratislava 1125,- odplatné vecné bremeno 1125,-

23/XII
Návrh na odplatný prevod spol. podielu na nehnuteľnosti
registra "E" č. 5270/1 k. ú. Malacky 149,8 Mesto Malacky 12187,73

zák. č. 180/1995 Z. z. a VUN 
č. 20/2011 12187,73

návrh na odplatný 
prevod

24/XII
Návrh na odplatný prevod nehnuteľností registra "C" č. 1412/35 a 
č. 1412/34 k. ú. Kostolište 1413

Dušan Frýbert, Jozef 
Dobrovodský a Igor Habdák 28260,-

prevod priamo určenej osobe - 
osbitný zreteľ 28260,- odplatný prevod

25/XII
Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť registra "C" 
č. 806/5 k. ú. Malacky na ul. 1.mája 7 SPP-distribúcia a. s. Bratislava 52,50 odplatné vecné bremeno 52,50

26/XII
Návrh na odplatný prevod nehnuteľností registra "E"č. 671/2
a č. 3972/3 v k. ú. Malacky 127 Mesto Malacky 1,- odplatný prevod 1,- odplatný prevod


