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1) Návrh na zrušenie Uznesenia č. 10/02/2018 zo dňa 15. februára 2018
Vedenie Mesta Myjava predkladá návrh na zrušenie prijatého Uznesenia č. 10/02/2018,
dňa 15. februára 2018, ktorým sa schválila kúpa nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich
sa v meste Myjava v lokalite „Pokryvníky a Pardavická“, v k.ú. Turá Lúka – od vlastníkov
Fedora Zemana a Aleny Hromadovej, zapísaných na LV č. 4143.
Išlo o nehnuteľnosti reg. KN „C“:
- parc.č. 16318/124 o výmere 14017 m2, orná pôda,
- parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy,
- parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
- parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
Zrušenie sa predkladá na základe odpredaja pozemku registra KN „C“ parc.č. 16318/124
inému záujemcovi ako bolo mesto Myjava a z dôvodu navýšenia kúpnej ceny u pozemkov
registra KN „C“ parc.č. 16360/12, 16360/13 a 16360/14 z ceny 4,00 €/m2 na cenu 5,137
€/m2.
Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje zrušenie Uznesenia č.
10/02/2018 zo dňa 15. februára 2018 v plnom rozsahu.

2) Návrh na odkúpenie a odpredaj pozemkov

a)
Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí, predkladá návrh
na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, na základe ponuky vlastníkov Fedora Zemana a Aleny
Hromadovej s odpredajom pozemkov registra KN „C“:
- parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy,
- parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
- parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka,
na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Pokryvníky
a Pardavická“, určených výhľadovo s vysporiadaním uvedeného územia pod prístupovou
komunikáciou k Zbernému dvoru Myjava ( Dnes areál spoločnosti Brantner , s.r.o. ).
Navrhnutá výška kúpnej ceny predmetných pozemkov zo strany predávajúcich je
11.000,00 € (t.j. 5,137 €/m2), ktorú navrhujeme akceptovať .
Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje uzatvorenie:
“Kúpnej zmluvy“ na odkúpenie pozemkov registra KN „C“:
- parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy,
- parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
- parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka,
nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Pokryvníky a Pardavická“, v k.ú. Turá Lúka od
vlastníkov: Fedora Zemana a Aleny Hromadovej v kúpnej cene stanovenej dohodou
zmluvných strán vo výške cene 11.000,00 €.

b)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009, Z.z. predkladá návrh na :

1)

2)

Zrušenie časti uznesenia č.99/10/2017 k odpredaju pozemkov reg. parc.č. 3910/8
o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 4125/38 po výmere 295 m2, ostatná
plocha o celkovej výmere 309 m2 .
Kupujúci požiadavkou doručenou na Mesto Myjava dňa 22.12.2017 požiadal o úľavu
celkovej výšky kúpnej ceny v časti kúpy hore uvedených dvoch parciel z dôvodu, že
uvedené parcely chce nadobudnúť do vlastníctva ale za iných cenových podmienok ako
pozemok slúžiaci pre zastavanie stavbou rodinným domom (parc. č. 3910 o výmere
816m2 ,trvalý trávnatý porast), nakoľko pôvodná výmera parc.č. 3910 je dostačujúcou pre
zastavanie stavbou, pričom zostávajúce dve hore parcely sú doplnkové parcely k hlavnej
parcele a tieto požaduje nadobudnúť v cene 14,- €/m2 ( t.j. v cene 4 326 ,- € za 309 m2 ).
Pôvodná cena týchto parciel bola jednotná s hlavnou cenou pozemku podľa znaleckého
posudku č. 207-2017 vo výške 36,16 €/m2. Zľavou dochádza k úprave celkovej ceny
z pôvodnej výšky kúpnej ceny 40 680,- € na novú kúpnu cenu celkom 33 832,56 € pri
zohľadnení požiadavky kupujúceho.

Na základe schválenia bodu 1 Mestským zastupiteľstvom, vedenie Mesta Myjava
v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č. 4/2009, Z.z.
zverejnilo dňa 10.04.2018 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta svoj zámer na
priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 4125/38 o výmere 295 m2,ostatná
plocha a parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast, evidovaných na LV č.
2179 vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava.
Odpredávané pozemky mesto navrhuje odpredať ako doplnkové pozemky k hlavnému
pozemku kupujúceho Zajacovi Jánovi, do jeho výlučného vlastníctva s uplatnením § 9a
odst. 8e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa vyplývajúci z nasledovných
skutočností:
- odpredaj pozemkov je nevhodný pre zastavanie stavbou – rodinným domom, sú
doplnkovou plochou k hlavnej ploche pre zastavanie parc.č. 3910 o výmere 816m2 ,trvalý
trávnatý porast,
- dokúpenie pozemkov susediacich s pozemkom kupujúceho, nie je vhodný pre iného
záujemcu o kúpu .
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava navrhuje v súlade s
§ 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 14,- €/m2 , čo pri spoločnej výmere 309 m2 predstavuje
výšku kúpnej ceny pozemkov parc.č. 4125/38 a 3910/8 cenu 4 326,- €.
Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
1)

2)

Zrušenie časti uznesenia č.99/10/2017 k odpredaju pozemkov reg. parc.č. 3910/8
o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 4125/38 po výmere 295 m2, ostatná
plocha o celkovej výmere 309 m2 , pri akceptovaní požiadavky kupujúceho zo dňa
22.12.2017.

Priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, pozemok reg. KN „C“ pozemkov reg. KN „C“ parc.č.4125/38
o výmere 295 m2,ostatná plocha, a parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast
evidované na LV č.2179 vlastníka Mesto Myjava,so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4,
907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr.
Myjava, pre kupujúceho Zajac Ján, do jeho výlučného vlastníctva.
Spôsob uplatnenia § 9a odst 8 e) Zák č. 138/1991 Zb; osobitného zreteľa pri odpredaji
pozemku mesta spočíva v nasledovných skutočnostiach:
- odpredaj pozemkov je nevhodný pre zastavanie stavbou – rodinným domom, sú
doplnkovou plochou k hlavnej ploche pre zastavanie parc.č. 3910 o výmere 816m2 ,trvalý
trávnatý porast,
- dokúpenie pozemkov susediacich s pozemkom kupujúceho, nie je vhodný pre iného
záujemcu o kúpu .
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava navrhuje v súlade s
§ 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 14,- €/m2 , čo pri spoločnej výmere 309 m2 predstavuje
výšku kúpnej ceny pozemkov parc.č. 4125/38 a 3910/8 cenu 4 326,- €.

c)
Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009, Z.z. zverejnilo dňa 10.04.2018 na úradnej tabuli mesta a web stránke
mesta svoj zámer na priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e)
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16059/2 o výmere
83 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka vo
vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúcom sa v miestnej časti Turá Lúka mesta Myjava v lokalite „Holičov
vrch“ vo dvore žiadateľov o kúpu pozemku.
Odpredávaný pozemok je súčasťou užívaného územia Kupujúcimi, v ktorom sú
vlastníkmi rodinného domu súp.č. 405 a priľahlých pozemkov 16060, 16058 a 16057.
Tento pozemok žiadatelia – Kupujúci dlhodobo užívajú, a kúpou realizujú
majetkovoprávne vysporiadanie užívateľského stavu.
Pozemok parc.č. 16059/2 sa navrhuje k odpredaju Kupujúcim Karolovi Molecovi a
Zuzane Molecovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva v podiele vlastníctva 1/1.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. navrhujeme
realizovať s uplatnením § 9a odst. 8e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa
vyplývajúci z nasledovných skutočností:
-- odpredávaný pozemok je súčasťou užívanej celosti Kupujúcim, nachádzajúci sa medzi
pozemkami 16060 a 16058, ktorých sú vlastníkmi,
-- pozemok je záhradou v dlhodobom užívaní Kupujúcich ako i ich právnych predchodcov
viac ako 50 rokov,
-- pozemok je pre mesto nevyužiteľným pre iné účely ako je jeho súčasný stav.
V roku 2015 Mestské zastupiteľstvo Myjava prijalo uznesenie č. 41/2015, v ktorom
schválilo výšku zamieňaných pozemkov v tomto území vo výške 6,99 €/m2.
Pri dodržaní uznesenia MsZ č. 41/2015 a pri zohľadnení hore uvedených skutočností
Predávajúci Mesto Myjava navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 6,99
€/m2, čo pri výmere 83 m2 pozemku parc.č. 16059/2 predstavuje kúpnu cenu 580,17 €.
Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:

Priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 16059/2 o výmere 83 m2, zastavané
plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka vo vlastníctve Mesta
Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,
nachádzajúcom sa v miestnej časti Turá Lúka mesta Myjava v lokalite „Holičov vrch“ vo
dvore žiadateľov o kúpu pozemku.
Pozemok parc.č. 16059/2 sa navrhuje k odpredaju Kupujúcim Karolovi Molecovi
a Zuzane Molecovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva, v podiele vlastníctva 1/1.
Spôsob uplatnenia § 9a odst 8 e) Zák č. 138/1991 Zb; osobitného zreteľa pri odpredaji
pozemku mesta spočíva v nasledovných skutočnostiach:
-- odpredávaný pozemok je súčasťou užívanej celosti Kupujúcim, nachádzajúci sa medzi
pozemkami 16060 a 16058, ktorých sú vlastníkmi,
-- pozemok je záhradou v dlhodobom užívaní Kupujúcich ako i ich právnych predchodcov
viac ako 50 rokov,
-- pozemok je pre mesto nevyužiteľným pre iné účely ako je jeho súčasný stav,
Pri dodržaní uznesenia MsZ č. 41/2015 a pri zohľadnení hore uvedených skutočností
Predávajúci Mesto Myjava navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 6,99
€/m2, čo pri výmere 83 m2 pozemku parc.č. 16059/2 predstavuje kúpnu cenu 580,17 €.

d)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009, Z.z. zverejnilo dňa 10.4.2018 na úradnej tabuli mesta a web stránke
mesta svoj zámer na priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č. 417 o výmere 5 m2,
záhrady, evidovanej na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcej sa v k.ú.
Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava.
Odpredávaný pozemok sa nachádza v lokalite Kopánka, je pozemkom v susedstve
pozemkov žiadateľa o kúpu. Žiadateľ pri geometrickom zameraní svojho oplotenia zistil,
že v jeho ucelenom celku sa nachádza i parc. č. 417 a z uvedeného dôvodu ju žiada
odkúpiť od Mesta Myjava .
Pozemok parc.č. 417 je navrhovaný k odpredaju kupujúcemu Rastislav Ludvig do jeho
vlastníctva v podiele 1/1.
Výška kúpnej ceny pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 35-2018,
vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 60,00 € ( t.j. 11,90 €/m2 ).

Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č.417 o výmere 5 m2, záhrady, evidovaný na
LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúci sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr.
Myjava.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúceho Rastislav Ludvig do jeho výlučného
vlastníctva.
Výška kúpnej ceny pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 35-2018,
vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 60,00 € ( t.j. 11,90 €/m2) .
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom
Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j. zámer bol zverejnený 15 dní
pred schvaľovaním, a jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je
odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.

e)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009, Z.z. zverejnilo dňa 10.04.2018 na úradnej tabuli mesta a web stránke
mesta svoj zámer na priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e)
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1814 o výmere
2375 m2, záhrady a pozemku reg. KN „E“ parc.č. 2673/1 o výmere 1485 m2, orná pôda,
evidovaných na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám.
M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v meste
Myjava v lokalite „Žaboškreky“ nachádzajúcich sa nad rodinným domom žiadateľov o kúpu
pozemkov.
Tieto pozemky žiadatelia – Kupujúci dlhodobo užívajú, udržiavajú v bez burinom stave,
kosia ich, odstraňujú staré a svoj voľne rastúce nálety drevín a ich kúpou chcú realizovať
majetkovoprávne vysporiadanie užívaného stavu.
Pozemky parc.č. 1814 a 2673/1 sa navrhujú odpredať Kupujúcim Dušanovi
Nižnanskému a Anne Nižnanskej do ich bezpodielového spoluvlastníctva v podiele
vlastníctva 1/1.
Odpredaj pozemkov formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. navrhujeme
realizovať s uplatnením § 9a odst. 8e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa
vyplývajúci z nasledovných skutočností:
-- odpredávané pozemky sú susednými pozemkami s pozemkami Kupujúcich,
-- pozemky sú trávnaté s prestarnutými stromami v dlhodobom užívaní Kupujúcich ako
i ich právnymi predchodcami,
-- pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými, ide o pozemky ťažko dostupné, so strmým
svahom,
- pozemky si vyžadujú ručné kosenie - bez použitia mechanizmov a strojov na kosenie ,
Mesto Myjava pri rokovaní o odpredaji uvedených pozemkov s Kupujúcimi
pristúpilo k možnej dohode o ich cene, a to v sume 6.000,00 €.
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností Predávajúci Mesto Myjava navrhuje
v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny za pozemky parc.č. 1814 a 2673/1 vo výške
6.000,00 € (1,55 €/ m2).

Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Priamy predaj, pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1814 o výmere 2375 m2, záhrady
a pozemku reg. KN „E“ parc.č. 2673/1 o výmere 1485 m2, orná pôda, evidovaných na LV
č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4,
907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcom sa v meste Myjava v lokalite
„Žaboškreky“ nachádzajúcich sa nad rodinným domom žiadateľov o kúpu pozemkov.
Pozemky parc.č. 1814 a 2673/1 sa navrhujú odpredať Kupujúcim Dušanovi
Nižnanskému a Anne Nižnanskej do ich bezpodielového spoluvlastníctva v podiele
vlastníctva 1/1.
Odpredaj pozemkov formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. navrhujeme
realizovať s uplatnením § 9a odst. 8e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa
vyplývajúci z nasledovných skutočností:
-- odpredávané pozemky sú susednými pozemkami s pozemkami Kupujúcich,
-- pozemky sú trávnaté s prestarnutými stromami v dlhodobom užívaní Kupujúcich ako
i ich právnymi predchodcami,
-- pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými, ide o pozemky ťažko dostupné, so strmým
svahom,
- pozemky si vyžadujú ručné kosenie - bez použitia mechanizmov a strojov na kosenie ,

Pri zohľadnení hore uvedených skutočností Predávajúci Mesto Myjava navrhuje v súlade
s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny za pozemky parc.č. 1814 a 2673/1 vo výške 6.000,00
€ t.j. (1,55 €/ m2).

3) Návrh na uzatvorenie

zmluvy o budúcom vecnom bremene a zmluvy o budúcej

kúpnej zmluve

a)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009 predkladá návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného
bremena k nehnuteľnostiam pozemkom, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1
k tomuto Návrhu a).
Vlastníkom uvedených pozemkov je Mesto Myjava, evidovaných na LV č. 2179 a 3533 v
k.ú. Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú na uliciach Novomestská, Žaboškreky
a Komenského v Myjave.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov uvedených v Prílohe č. 1 a na strane
Oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý potrebuje realizovať a uložiť do
pozemkov mesta nové distribučné elektrické káblové rozvody 22kV a 1kV pre potreby
skvalitnenia dodávky elektrickej energie pre občanov v danej lokalite v rámci pripravovanej
stavby : SA_Myjava Novomestská, VNK, TS, NNK.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
elektrických káblových rozvodov, najneskôr však do 31.12.2019.
Po jej zrealizovaní bude trasa ako i dĺžka káblových rozvodov zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať elektrické káblové rozvody na vlastné
náklady s tým, že dotknuté pozemky dá do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Vyhotovenie geometrického plánu trasy elektrických káblových rozvodov zabezpečí
oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za ich uloženie uhradiť vlastníkovi
pozemkov (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z. Zákon
o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ t.j. Západoslovenská distribučná, a.s.
, ktorý bude vlastníkom rozvodov VN a NN - inžinierskej siete oprávneného.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 7,- €
za m2 koridoru.

Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k nehnuteľnostiam
pozemkom, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto Návrhu c).
Vlastníkom uvedených pozemkov je Mesto Myjava, evidovaných na LV č. 2179 a 3533 v
k.ú. Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú na uliciach Novomestská, Žaboškreky
Krajnanská a Komenského v Myjave.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov uvedených v Prílohe č. 1 a na strane
Oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý potrebuje realizovať a uložiť do
pozemkov mesta nové distribučné káblové rozvody 22kV a 1kV pre potreby skvalitnenia
dodávky elektrickej energie pre občanov v danej lokalite v rámci pripravovanej stavby :
SA_Myjava Novomestská, VNK, TS, NNK.

Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
elektrických káblových rozvodov, najneskôr však do 31.12.2019.
Po jej zrealizovaní bude trasa ako i dĺžka káblových rozvodov zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať elektrické káblové rozvody na vlastné
náklady s tým, že dotknuté pozemky dá do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Vyhotovenie geometrického plánu trasy elektrických káblových rozvodov zabezpečí
oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za ich uloženie uhradiť vlastníkovi
pozemkov (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z. Zákon
o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. “ t.j. Západoslovenská distribučná, a.s. ,
ktorý bude vlastníkom rozvodov VN a NN - inžinierskej siete oprávneného.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 7,€ za m2 koridoru.

b)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009 predkladá návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
k nehnuteľnosti pozemku registra KN E“ parc.č. 2671/1 vo výmere 1450 m2 , záhrady,
ktorého vlastníkom je Mesto Myjava, evidovanom na LV č.3533 v k.ú. Myjava.
Predmetný pozemok sa nachádzajú na ulici Krajňanská v Myjave.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa zriaďuje na strane Predávajúceho Mesta Myjava
ako vlastníka pozemku parc.č. 2671/1 a na strane Kupujúceho Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý
potrebuje na pozemku mesta vybudovať novú distribučnú transformačnú stanicu pre
potreby skvalitnenia dodávky elektrickej energie pre občanov v danej lokalite v rámci
pripravovanej stavby : SA_Myjava Novomestská, VNK, TS, NNK.
Samotný záber pozemku bude zameraný po realizačným zameraním na základe
geometrického plánu, ktorý si dá na vlastné náklady vyhotoviť Kupujúci.
Cena za meter štvorcový odkupovaného pozemku bude určená znaleckým posudkom,
ktorý si dá vypracovať Kupujúci na vlastné náklady.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby vybudovania
transformačnej stanice, najneskôr však do 31.12.2019.

Návrh uznesenia:

B) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti pozemku registra KN
E“ parc.č. 2671/1 vo výmere 1450 m2 , záhrady, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava,
evidovanom na LV č. 3533 v k.ú. Myjava. Predmetný pozemok sa nachádzajú na ulici
Krajňanská v Myjave.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa zriaďuje na strane Predávajúceho Mesta Myjava
ako vlastníka pozemku parc.č. 2671/1 a na strane Kupujúceho Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý
potrebuje na pozemku mesta vybudovať novú distribučnú transformačnú stanicu.
Cena za meter štvorcový odkupovaného pozemku bude určená znaleckým posudkom,
ktorý si dá vypracovať Kupujúci na vlastné náklady.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby vybudovania
transformačnej stanice, najneskôr však do 31.12.2019.

c)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009 predkladá návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného
bremena k nehnuteľnostiam pozemkom, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1
k tomuto Návrhu c).

Vlastníkom uvedených pozemkov je Mesto Myjava, evidovaných na LV č. 2179, 3533 a
4764 v k.ú. Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú na uliciach Hlinická, Viestova
a Dolná štvrť v Myjave.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov uvedených v Prílohe č. 1 a na strane
Oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý potrebuje realizovať a uložiť do
pozemkov mesta nové distribučné elektrické káblové rozvody 22kV a 1kV pre potreby
skvalitnenia dodávky elektrickej energie pre občanov v danej lokalite v rámci pripravovanej
stavby : SA_Myjava, Hlinická - VNK, TS, NNK.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
a kolaudácie elektrických káblových rozvodov, najneskôr však do 31.12.2019.
Po jej zrealizovaní bude trasa ako i dĺžka káblových rozvodov zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať elektrické káblové rozvody na vlastné
náklady s tým, že dotknuté pozemky dá do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Vyhotovenie geometrického plánu trasy elektrických káblových rozvodov zabezpečí
oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za ich uloženie uhradiť vlastníkovi
pozemkov (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z. Zákon
o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ t.j. Západoslovenská distribučná, a.s.,
ktorý bude vlastníkom rozvodov VN a NN - inžinierskej siete oprávneného.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške
8,00 € za m2 .

Návrh uznesenia:

A)

Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k nehnuteľnostiam
pozemkom, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto Návrhu c).
Vlastníkom uvedených pozemkov je Mesto Myjava, evidovaných na LV č. 2179, 4764
a 3533 v k.ú. Myjava. Predmetné pozemky sa nachádzajú na uliciach Hlinická, Viestova
a Dolná štvrť v Myjave.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného bremena
Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov uvedených v Prílohe č. 1 a na strane Oprávneného
z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý potrebuje realizovať a uložiť do pozemkov mesta nové
distribučné káblové rozvody 22kV a 1kV pre potreby skvalitnenia dodávky elektrickej
energie pre občanov v danej lokalite v rámci pripravovanej stavby : SA_Myjava, Hlinická VNK, TS, NNK.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
a kolaudácie elektrických káblových rozvodov, najneskôr však do 31.12.2019.
Po jej zrealizovaní bude trasa ako i dĺžka káblových rozvodov zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať elektrické káblové rozvody na vlastné
náklady s tým, že dotknuté pozemky dá do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Vyhotovenie geometrického plánu trasy elektrických káblových rozvodov zabezpečí
oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za ich uloženie uhradiť vlastníkovi
pozemkov (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z. Zákon
o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. “ t.j. Západoslovenská distribučná, a.s. ,
ktorý bude vlastníkom rozvodov VN a NN - inžinierskej siete oprávneného.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške
8,00 € za m2 .

d)

Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č. 4/2009 predkladá návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
k nehnuteľnosti pozemku registra KN „C“ parc.č. 2111/1 vo výmere 12866 m2 , zastavané
plochy a nádvoria, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava, evidovanom na LV č. 4764 v k.ú.
Myjava. Predmetný pozemok sa nachádza v areáli I. ZŠ Viestova Myjave.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa zriaďuje na strane Predávajúceho Mesta Myjava
ako vlastníka pozemku parc.č. 2001/1 a na strane Kupujúceho Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý
potrebuje na pozemku mesta vybudovať novú distribučnú transformačnú stanicu pre
potreby skvalitnenia dodávky elektrickej energie pre občanov v danej lokalite v rámci
pripravovanej stavby : SA_Myjava, Hlinická - VNK, TS, NNK.
Samotný záber pozemku bude zameraný po realizačným zameraním na základe
geometrického plánu, ktorý si dá na vlastné náklady vyhotoviť Kupujúci.
Cena za meter štvorcový odkupovaného pozemku je určená dohodou zmluvných strán
vo výške 32,00 €/m2 .
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby vybudovania
a kolaudácie transformačnej stanice, najneskôr však do 31.12.2019.

Návrh uznesenia:

A) Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti pozemku registra KN
„C“ parc.č. 2111/1 vo výmere 12866 m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorého vlastníkom
je Mesto Myjava, evidovanom na LV č. 4764 v k.ú. Myjava. Predmetný pozemok sa
nachádza v areáli I. ZŠ Viestova v Myjave.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa zriaďuje na strane Predávajúceho Mesta Myjava
ako vlastníka pozemku parc.č. 2111/1 a na strane Kupujúceho Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý
potrebuje na pozemku mesta vybudovať novú distribučnú transformačnú stanicu.
Cena za meter štvorcový odkupovaného pozemku je určená dohodou zmluvných strán
vo výške 32,00 €/m2 .
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby vybudovania
a kolaudácie transformačnej stanice, najneskôr však do 31.12.2019.

4) Návrh na zámenu pozemkov
Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava 4/2009 navrhuje zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v k.ú.
Myjava.
Mesto Myjava predkladá návrh na vzájomnú zámenu pozemkov medzi Mestom
Myjava so sídlom, nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745
a Vladimírom Parackom.
Predmetom zámennej zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov
vytvorených podľa geometrického plánu č. 22/2018, geodetickou kanceláriou GEOLA, s.r.o.,
V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563:
- dielu č. 3 o výmere 493 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1100 ,
- dielu č. 9 o výmere 3 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1100 ,
- dielu č. 4 o výmere 144 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1118 ,
- dielu č. 5 o výmere 133 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1122/3 ,
- dielu č. 8 o výmere 7 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1124/1 ,
spolu 780 m2

evidovaných na LV č. 2179 a 3533 na vlastníka Mesto Myjava, ktoré zámenou
nadobúda do vlastníctva Vladimír Paracka, v podiele vlastníctva 1/1 ,
za
- reg. KN „E“ parc.č. 998 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- reg. KN „E“ parc.č. 4170/1 o výmere 251m2 , orná pôda,
- reg. KN „E“ parc.č. 4170/2 o výmere 23 m2 , orná pôda,
- reg. KN „C“ parc.č. 4175/1 o výmere 185 m2 , záhrada,
spolu 580 m2
evidované na LV č. 3663 vlastníka Vladimír Paracka, ktoré zámenou nadobúda do
vlastníctva Mesto Myjava, v podiele vlastníctva 1/1.
Pozemky vo vlastníctve Mesta tvoria prístup k firme Vladimír Paracka –
Kameňovýroba Myjava na ulici M. Šimonoviča 477/18 v Myjave. Tieto pozemky využíva
firma ako i občania mesta. O pozemky sa zamieňajúci Vladimír Paracka stará, robí na nich
letnú a zimnú údržbu. Cez pozemky prechádzajú inžinierske siete kanalizácia, vodovod,
telefónne káble, stredotlaký plynovod a káble elektrického vedenia. Pozemky sú
ohodnotené v zmysle znaleckého posudku č.46-2018 vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta
v celkovej výške 9.800,00 €.
Pozemky vo vlastníctve Vladimíra Paracku sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou
na Hurbanovej ulici a v sídlisku Kamenné v Myjave, ktoré nadobúda do vlastníctva Mesto
Myjava. Pozemky sú ohodnotené v zmysle znaleckého posudku č. 45-2018 vyhotovenom

Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 9.100,00 €.
Rozdiel v cene nehnuteľností vo výške 700,00,- € uhradí zamieňajúci Vladimír Paracka
pri podpise zmluvy na účet Mesta Myjava.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Vzájomnú zámenu pozemkov medzi Mestom Myjava so sídlom, nám. M. R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745 a Vladimírom Parackom.
Predmetom zámennej zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov
vytvorených podľa geometrického plánu č. 22/2018, geodetickou kanceláriou GEOLA, s.r.o.,
V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563:
- dielu č. 3 o výmere 493 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1100 ,
- dielu č. 9 o výmere 3 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1100 ,
- dielu č. 4 o výmere 144 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1118 ,
- dielu č. 5 o výmere 133 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1122/3 ,
- dielu č. 8 o výmere 7 m 2 vytvoreného z pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1124/1 ,
spolu 780 m2
evidovaných na LV č. 2179 a 3533 na vlastníka Mesto Myjava, ktoré zámenou
nadobúda do vlastníctva Vladimír Paracka, v podiele vlastníctva 1/1 ,
za
- reg. KN „E“ parc.č. 998 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- reg. KN „E“ parc.č. 4170/1 o výmere 251m2 , orná pôda,
- reg. KN „E“ parc.č. 4170/2 o výmere 23 m2 , orná pôda,
- reg. KN „C“ parc.č. 4175/1 o výmere 185 m2 , záhrada,
spolu 580 m2

evidované na LV č. 3663 vlastníka Vladimír Paracka, ktoré zámenou nadobúda do
vlastníctva Mesto Myjava, v podiele vlastníctva 1/1.
Pozemky vo vlastníctve Mesta tvoria prístup k firme Vladimír Paracka – Kameňovýroba
Myjava na ulici M. Šimonoviča 477/18 v Myjave. Tieto pozemky využíva firma ako
i občania mesta. O pozemky sa zamieňajúci Vladimír Paracka stará, robí na nich letnú
a zimnú údržbu. Cez pozemky prechádzajú inžinierske siete kanalizácia, vodovod,
telefónne káble, stredotlaký plynovod a káble elektrického vedenia. Pozemky sú
ohodnotené v zmysle znaleckého posudku č. 46-2018 vyhotovenom Ing. Jelínková
Alžbeta v celkovej výške 9.800,00 €.
Pozemky vo vlastníctve Vladimíra Paracku sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou
na Hurbanovej ulici a v sídlisku Kamenné v Myjave, ktoré nadobúda do vlastníctva Mesto
Myjava. Pozemky sú ohodnotené v zmysle znaleckého posudku č. 45-2018 vyhotovenom
Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 9.100,00 €.
Rozdiel v cene nehnuteľností vo výške 700,00 ,- € uhradí zamieňajúci Vladimír Paracka
pri podpise zmluvy na účet Mesta Myjava.

5) Návrh na zriadenie vecného bremena
Vedenie Mesta Myjava v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta
Myjava č.4/2009 predkladá návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
k pozemku mesta Myjava.
Vlastník nehnuteľnosti pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1829/2 o výmere 639m2, zasatavné
plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2179 nachádzajúcej sa v k.ú. Myjava, mesto
Myjava, so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4,907 01Myjava, IČO: 00 309 745 predkladá
návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech vlastníka
stavebného pozemku reg. KN „C“ parc.č. 3229/3 o výmere 1000 m2, ovocný sad,
evidovaného na LV č. 5036, v k.ú. Myjava, vlastníka Pavol Nižnanský v podiele
vlastníctva 1/1.
Žiadateľ o vecné bremeno pripravuje výstavbu rodinného domu na pozemku parc.č.č
3229/3, ku ktorému zabezpečuje novú NN elektrickú prípojku cez pozemok mesta
parc.č. 1829/2. K realizácií prípojky a zriadeniu vecného bremena je spracovaný
geometrický plán trasy prípojky pod č. 24/2018 zo dňa 27.02.2018 vyhotovenom GEOLA,
s.r.o. geodetická kancelária, ul. V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO : 36 669 563.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta reg. KN „C“ parc.č.
1829/2 o výmere 639 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179 v k.ú.
Myjava vlastníka Mesta Myjava. Záber vecného bremena je o dĺžke 39,5 m a ploche 79
m2 dotknutého pozemku (pri šírke 2 m).
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete, elektrickej NN
prípojky a v povinnosti vlastníka tohto pozemku, mesta Myjava, strpieť uloženú inžiniersku
sieť a umožniť vstup na pozemok oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby,
opráv a technického zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete v pozemkoch mesta.
Vecné bremeno sa zriaďuje k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1829/2 o výmere 639 m2,
zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2179, vo vlastníctve Mesta Myjava,
v Myjave na ul. Krajňanská.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti pozemku reg. KN „C“ parc. č. 3229/3 o výmere 1000 m2, ovocný sad,
evidovaný na LV č. 5036 v k.ú. Myjava, vo vlastníctve Pavel Nižnanský.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 158,00
€ ( t.j. 2,- €/m2 ), ktorá je cenou vzájomne dohodnutou.

Návrh uznesenia:

A)

Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „C“ číslo 1829/2
o výmere 639 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2179, vo vlastníctve
Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 9807 01 Myjava , IČO : 00 309 745,
v Myjave na ul. Krajnanská Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým
plánom č. 24/2018 zo dňa 27.02.2018 vyhotovenom GEOLA, s.r.o. geodetická kancelária,
ul. V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO : 36 669 563.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti pozemku reg. KN „C“ parc. č. 3229/3 o výmere 1000 m2, ovocný sad,
evidovaný na LV č. 5036 v k.ú. Myjava, vo vlastníctve Pavel Nižnanský, na dobu neurčitú
vo výške jednorázovej odplaty 158,00 €.

Príloha č. 1 k 3a

Reg.
P.č. C/E

Parc.č.

1
2
3

1653/3
1653/2
1653/5

C
C
C

m2

Druh poz.
649
445
743

zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.

LV
2179
2179
2179

vlastník
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C
C
E
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
C
C
E
E
C
E
E
C
C
E
C
E

1653/6
1653/8
60
1538/1
53/9
1412/2
1653/7
1594/4
1637/1
1648
1640/5
1638/1
1777/5
545/4
545/3
1786
1785
555
556/1
1826
564/1
2671/1
1829/2
1829/1
474/1
1830/2
570/22

778
522
1530
13712
39
565
995
186
1053
990
939
2947
35
1445
891
501
438
165
658
419
595
1450
639
3809
952
232
4540

zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
ost. plocha
ost. plocha
zast.pl. a nádv.
záhrada
ost. plocha
ost. plocha
zast.pl. a nádv.
ost. plocha
tr.tr.porast
zast.pl. a nádv.
zast.pl. a nádv.
ost. plocha
tr.tr.porast
ost. plocha

2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
2179
3533
2179
3533
3533
2179
2179
3533
2179
3533

mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava
mesto Myjava

Príloha č.1 k 3 c

Parcelné
číslo

Register
KN

LV č.

Výmera
v m2

2001/1

C

2179

31529

2001/7

C

2179

6783

2003

C

2179

308

112/3

C

2179

60

Druh pozemku
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

Katastrálne
územie

Obec

Okres

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

432

Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Ostatné plochy

463

Záhrady

95/1

C

2179

4416

2113

C

2179

1210

2120

C

4764

3462

2119/1

C

4764

1556

2111/1

C

2179

12866

2111/2

C

2179

1919

770

E

2179

13

769

E

2179

126

774

E

3533

1225

E

3533

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

Myjava

