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Bľatislavľký
samosprávny
kral

Bratislavský sa mosprávny kraj

vÝ p ls z UzN E sE N ĺzozasadnutiaZastupiteľstva Bratlslavského
samosprávneho kraja, konaného dňa 09. 09. 2016.

Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľnostĺna
Kupeckého ulicič' 39 v Pezinku, LV č. 2211,katastľáIne územie Pezinok, okres
Pezinok (národná kultúrna pamiatka pamätný dom Jána Kupeckého), ako prípad
hodný osobitného zreteľa

UzNEsENlE č,.79l2affi

zo dňa 09.09.2016

Zastupitel'stvo Bratislavskóho samosprávneho kraja po prerokovaní mateľiálu

A.rozhodlo
o prebytočnosti nehnutel'ného majetku na Kupeckého ulicĺ č' 39 v Pezinku (pamätný dom
Jána Kupeckého), zapĺsaného na liste vĺastníctva č. 2211, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok, vo výlučnom vlastnĺctve Bratislavskóho
samosprávneho kraja; a to:

- stavba s. č. 735, postavená na parcele č.1o7, popis stavby: múzeum
- pozemok, parcelné čĺslo: 107, vo výmere 252 m2, zastavané plochy a nádvoria

B.schvaľuje

ako prĺpad hodný osobitného zretel'a podl'a ustanovenia $ 9a ods. 8 pĺsm. e) zákona č'
446l20u Z' z. a majetku vyšších územných celkov v znenĺ neskorších predpisov, z dÔvodu
všeobecne prospešných sluŽieb spoóívajúcich v tvorbe, rozvoji, ochrane, obnove
a prezentácii duchovných a kultÚrnych hodnÔt * národnej kultÚrnej pamiatky, pľedaj
prebytočného majetku * nehnutel'nosti na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku (pamätný dom



Jána Kupeckého), nachádzajúce sa V katastráĺnom Území Pezinok, okres Pezĺnok, vedené
na LV č' 2211:

_ stavba s. č. 735, postavená na parcele č. 107, popis stavby: múzeum
- pozemok, paľcelné číslo: 1 07, vo výmere 252 m2 , zastavané plochy a nádvoľia

Mestu Pezinok, so sidlom Radničné námestie 7,go2 í4 Pezinok,lČo: oosos022za
kúpnu cenu vo výške 1,_ €,

s podmienkami:

kupujúci sa zaväzuje nadobúdané nehnutel'nosti účelovo d'alej vyuŽĺvat' ako
expozíciu o ŽiVote a diele Jána Kupeckého po dobu minimálne 20 rokov odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva,

kupujÚci sa zaväzuje investovat' do predmetných nehnutel'ností finančné prostriedky.
vcelkovej výške minĺmálne 200000,- € včasovom horizonte do.5 rokov odo dňa
nadobudnutia vĺastníckeho práva, prĺčom nevyhnutné stavebné upravy potrebné na
uvedenie prieštorov do uŽívaniaschopného stavu na dohodnutý účel (minimálne
oprava a rekonštľukcia strešného plášt'a) je povinný vykonať do 1 roka odo dňa
nadobudnutia vlastníckeho práva, a do 3 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva
je povinný pŕéĺnvestovať mĺnimálne Tz celkovej sumy, t.j. finančné prostriedky vo
výške mĺnimálne 100 000,- €,

rozväzovacia podmienka: v pľĺpade poľušenia vyššie uvedených podmienok, kúpna
zmluva stráca platnost''

kupujúci sa zaväzuje po dobu účelového viazania vyuŽívania nadobúdaných
nehnutel'ností prizývať BSK ako partnera na kultúrne akcie a podujatia realizovaný
v priestoroch pamätného domu Jána Kupeckého, alebo podl'a moŽností umoŽniť jeho
vyuŽitie na kultúrne podujatia organizované predávajÚcim,

kupujúci schváli kúpu uvedených nehnutel'nostĺ do svojho vlastnĺctva v mestskom
zastupiteľstve v Pezinku do 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia a do 60 dnÍ
odo dňa schválenia kúpy uvedených nehnutel'nostI v mestskom zastupitel'stve
v Pezinku podpíše kúpnu zmluvu s tým, že ak kupujúci v tejto lehote neschváli kúpu
a/alebo nepodpíŠe kÚpnu zmluvu, uznesenie stráca platnost',

MUDr. Valerián Potičný, MPH

V Bratislave 13.A2. 2417

Uradu B o kraja



Bratislavský
sarnosprávny
kraj

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

VáŽený pán
Ing. Igor Hianik
primátor
Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

01454/2020/PRA-6

Vybavuje/linka
JUDr. Marián
Matejovič

Bľatislava
15. 10.2020

Vec

Yážený pán primátor,

dovol'ujem si Vás touto formou informovať o aktuálnom stave projektu pamätného/rodnóho domu Jána
Kupeckého v Pezinku:

Zastupitel'Stvo Bratislavského samosprávneho kľaja uznesením é.7912016 zo ďňa09. 09. 2016 schválilo
ako prípad hodný osobitného zret"el'a pľedaj nehnutel'ností na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku - stavbu
a pozemok tvoriace národnú kultúrnu pamiatku ,,pamätný dom Jána Kupeckého" Mestu Pezinok za
symbolickú kúpnu cenu vo výške l'- €, s podmienkami, ako vyplývají z pľedmetného uznesenia.
Matcriál bol pripľavený na zák\ade opakovanej žiadosti mesta Pezinok. Mesto Pezinok požiadalo
Bratislavský samospľávny kľaj žiadost'ou doručenou mu dňa |4' 0g.2015 a opakovanou žiadosťou
doručenou mu dňa 23. 03. 2016 o majetkovoprávne vysporiadanie nehnutelhôsti: pamätný dom J.
Kupeckého spolu s pozemkom vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kľaja v kai' územíPezinok
- prevod nehnutelhostí uvedených vyššie do vlastníctva mesta Pezinok. Uvedené nehnutel'nosti sa
nachádzaju na Kupeckého ul. č' 39 v Pezinku. Mesto Pezinok svoju Žiadost'o prevod vlastníctva
odôvodňuje záujmom dom rekonštruovať a navrátit'mu pôvodnú funkciu - expozíciu o živote a diele
Jána Kupeckého.

Bratislavský samospľávny kraj na základc opakovanej žiadosti Mesta Pezinok o majetkovoprávne
vysponadanie predmetných nehnutelhostí vyzval Mesto Pezinok o doplnenie žiadosii o konkľétnu
ponuku všetkých podmienok za akýchMesto Pezinok navrhuje prevĺld vlásmíckeho práva._odkúpenie
nehnutel'ného majetku na Kupeckého ulici č' 39 v Pezinku. Mesto Pezinok listom dôručeným na Úľad
Bratislavského samosprávneho kaja dňa 17. a5.2016, upľaveným dňa 17.08. 2016, navľhol kúpnu
cenu 1,- €, vy'jadril svoj záväzok prcinestovať do prevádzaných nehnutelhostí čiastku vo ýške

Sĺblnovská č l6, P o ĺJoX l0ó. tl20 05 Blatislava 25
www blatislavskykraj sk, lČO 36063606
Tolcĺilĺ 021482ó4l ĺ l



minimálne 200 000,- € v časovom horizonte 5 rokov a zavázuje sa prevádzané nehnutelhosti d'alej
využívať na expozíciu o Živote a diele J. Kupeckého.

Kúpna zmluva (K7-) napredaj nehnutel'ností - pozemok + stavba tvoriace NKP ,,Kupeckého dom" bola
uzatvorená dňa l9. 12.2016, zverejnená 20. 12.2016 a účinná od 2l. 12.2016. Vklad viastníckeho
pĺäva z Bratislavského samosprávncho kraja ako pľedávajúceho na Mesto Pezinok, ako kupujúceho bol
povolený rozlrodnutíIrr oU Pezinok, kat. odbonr č. V _tl0/2an zo dňa 07. 03. 2017, doľučerrým
predávajúcemu dňa 23' 3.2017. Dátum 07.03' 2017 je teda dňom nadobudnutia vlastníckeho p.áuu
mesta Pezinok k prevádzaným nehnutel'nostiam'

Ako r.ryplyva zo zmluvných podmienok, podlä čl. V. ods. 4 KZ: Kupujúci sa zaväzuje investovať do
predmctných nehnutelhostí finančné pľostriedky v celkovej ýške minimálne 200 000,- € v časom
horizonte do 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva nasledovne:
l. nevyhnutné stavebné úpravy potrebné na uvedenie priestorov do užívaniaschopného stavu na
dohodnutý účel (minimálne oprava a rekonštrukcia strcšného plášt'a) je povinný vykonať do l roka odo
dňa nadobudnutia vlastníckeho pľáva,
2' do 3 ľokov od nadobudnutia vlastníckeho práva jc povinný pľeinvestovať minimálne % celkovej
sumy, tj' ťĺnančné pľostriedky vo výške minimálne l00 000,_ €;
3' do 5 ľokov preinvestovat'finančné prostriedky v celkovej výške 200 000 €.

Úrad Bratislavského samosprávneho kľaja si vyžiadalvyjadrenie Mesta Pezinok ohl'adom stavu plnenia
zmluvných podmienok KZ a vykonal aj vonkajšiu obhliadku objektu na tvári miesta. Ako vyplýva
z vyjadrenia Ing. Jána Záchenského, vedúceho odd. výstavby a životného prostľedia Mestského úradu
Pezinok, zaslaného e-maílom dňa 30. 09.2020,kupujúci k dnešnému dňu pľeinvestoval do ,,Kupeckého
domu" čiastku v sume 80 000 € (na rea|izáciu stavebno-historického prieskumu, obnovu stľecĹy, časti
elektroinštalácie 

' 
odstránenie omietok). Na základe vonkajšej obhliadky objcktu vykonanej oddelením

investičných činností Uradu Bratislavského samosprávneho kraja bolo zistené, že na objekte je
zrekonštruovaná strecha, klampiarske ýrobky, bleskozvod' vymenené drevené okná a vstupné dvere'
V zmysle uvedeného konštatujeme, že kupujúci splnil podmienku uvedenú v bode č. l '

Ako d'alej vyplýva z vyjadreniaMesta Pezinok, ,,V roku 2020 bota v ľĺlzpočle Mesĺa určená čiastka I30
tis. € na dokončenie rekonštľukcie objektu J' Kupeckého' Nakol'ko vyvoj v tomto roku - rozpočtové
provizórium do 30.3.2020, neplánované výdavky z clôvodu Covid!9, predpokladané výpactky v piíimovei
časti rozpočtu, ncim neumožnili zaručit'výdavkovú stľánku rozpočtu v plnom rozsahu, pokračovanie
rekonštrukcie v lomto roku sa neuskutoční. Finančné prostriedlql vo výške ] 30 ĺis. € sú zahinuté v návľhu
rozpočlu pľe rok 2021' Po schveilenĺ ľozpačtu v MsZ bude zahájené verejné obstaróvanie na výber
zhotovitel'a stavebných prĺic a ndsledne dokončenie obnovy pamiatky v roku 202]'" V zmysle
uvedcnóho konštatujeme, že kupujúci nesplnil podmienku uvedenú v bode č. 2.

Porušenie záväzku investovat'do nehnutel'ností Íinančné pľostriedky v rozsahu, čase a spôsobom
podl'a čl. V. ods. 4 l{L má chaľakter rozväzovacej podmienky platnosti zmluvy, ľovnako tak
uvedenó vyplýva aj z uznesenia Zastupitel'stva Bľatislavského samospľávneho kľaja č.79/20116,
Uvedcnó mí za následok, že máľnym uplynutím 3 ľokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho
pľáva mesta Pezinok k pľevádzaným nehnutel'nostiam, t.j. dňom 07. 03. 2020 KZ stľatila
platnost'. V zmysle platných pľávnych predpisov právneho poríadku SR by v takom prípade si zmluvné
strany mali vrátit' vzájomné poskytnutó plnenia - čomu by zodpovedal spätný prevod vlastníckeho
práva kpredmetu k6py zkupujúceho na predávajúceho na jednej strane, az.árovei vrátenie
vynaložených investícii preukázatel'ne vynaložených kupujúcim do prevádzaných nehnutelhostí
titulom bezdôvodného obohatenia na stľane druhej.

Sabinovská Č l6. l)'o BOX l()Ó' tl20 ()5 lJrirlislava ]5
rvĺvrv'bl aĺislavskykr'il i'sk' Iť]o 3ó()6360ó'l'clcĺiju (]2/48264l ĺ l



Yážený pán primátor,

chcel by som Vás informovať, že Bľatislavský samosprávny kraj, má nad'alej záujem pokľačovať
v tomto projekte - na tvorbe, rozvoji, ochĺane, obnove a prezentácii kultúrnych hodnôt * náľodnej
kultúrnej pamiatky - ,,pamätný dom Jána Kupeckého" a z tohto dôvodu na riadnom plnení záväzkov
zo zmluvy' Dovol'ujem si Vás v tejto súvislosti požiadať o oťrciálne stanovisko Mesta Pezinok
k predmetnej veci, či existuje rovnaká vôl'a na strane Mesta Pezinok. V takom prípade bude potrebné
pristúpiť k pľedlženiu lehoty pre splnenie pôvodne dojednaných zmluvných podmienok. Keďže
kupďpredaj predmetných nehnutel'ností, vrátane uvedených podmienok bola v zmysle platnej právnej
úpravy schvalbvaná Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kaja, ako aj Mestským
Zastupitel'Stvom Mesta Pezinok, bude potrebné po oľrciálnom potvľdení záujmu oboch strán na
uvedenom rieŠení predložiť materiál - návrh na zmenu uznesenia Zastupitel'stva Bratislavského
samosprávneho kľaja č.7912016 zo ďňa 09' 09, 2016, ktoým bol predaj ako prípad hodný osobitného
zľetelh schválený. Následne by došlo k vykonaniu d'alších potrebných právnych krokov' smerujúcích k
vyriešeniu aktuálneho právneho staw veci'

S pozdľavom

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda

Sĺbinovskil č. l í;' P'O.BOX l 0r. 82_0 05 Brat islava 25
wrvw bľatislavskyklaj.sk, lCo 360636(J6
Tcloĺijn 02/482ó4l l l



Mesto PEZI|{OK
Radničné námestie 7,90214 Pezinok
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Yážený pán
Mgr. Juľaj f)ľoba' IVIBA, MA
predseda
Bra tislavský sarnospĺávny kra j

Sabinovská č. 1ó
820 05 llratislava

I)ezinok
13.11.2020
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Váš list zo dňa:
1 5.1 0.2020
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VEC: Rodný dom Jána Kupeckého - aktuálny stav pľoiektu - odpoveď

Yáž'cný pán preclseda,

pľimátoľ mesta Pczinok, ktoľérnu ste adľesovali žiaclost' cl sranoviskcr vo veci ptojeknr
pamätnéhĺ;/rociného doĺnu Jána l(upeckého v Pczinku, ktorá bola prijatá podateľňou Mestského úľaclrr
v Pezinkr_r, Yám uvá'dza nasledĺ'lvné stanovisko.

Ako bolo vyjaclľené už skôr, nepľiazniý viivoj v tomto roku, ktorj srne nevedeli or,plyvnit', nánr
neumožní zaručit'ýdavkovú stránku rozpočtu vplnom rozsahu, 

^p."io 
sa pokľačovanic r.ckonštrukcic

v tomto ľoku nelrskr"rtočrrilo. IVIesto l)eziĺlok má však naĺl'alej záujem pokiačovat' na tomto projckte
a poďeľat' sa tak na podpor:e'lzabezpečení lepšieho prísh]ptl k tomulo kulturncmu dec1ičswu. Z tohto
dôvodtr mest<l Pezinok zahnrulo potrebné Fĺnančné ptĺlstriejkv do návrhu rozpočťu na rok2021,.

I{ladné staĺrovisko ĺnesta Pezinok k tejto žiaclosĺ Vám bolo prezentované už na osobnom stretnuú dňa
22.10.2020. Na tomro osobnom stretnuú V1rs pľiĺĺlátor mesta zároveť'l oslovil s návĺhom úpravy
niektoqích znrluvných pocimienok, lroĺrkrétnc pľeho<lnotenic:

a) časového horjzontu 5 rokov odo clňa naĺlobudnutia vlastníckehĺl práva k nehnu|eľnostiam, počas
ktorych sa mesto zavĺaza\o invcstovat' clo pte<Jmetrrých nehnutelirostí fitrančné pĺostľiedĹy vo
r"ýškĺ: minrmáine 200 000,- €'

b) qišky invesÚcic,
.) účclu využitia predrnetných nehnutcľností.

Mesto Pezinok navrhujc úpĺavu čas<lvť:lro hotiz'onľu na 10 ľĺikov odo dňa nac{obuclnutia vlastĺríckcho
pľáva knehnuteľnostiam' Učel využitia nehnuteľností navthujcmc doplnit' aj oiné foľmy, ktoré by
pritiahli šiĺokú vercjnost' ĺlo priestoľov tejto kultúrĺrej pamiatky. Navrhu;eme naptíkla<1 atelréĺ pre
utnclc<lv (sĺ>clríľov, nraliarĺ:v ..), ktorí by v lúclr ĺvĺlľili, pľcb1ívali a ĺrás]edne prezcntovali svoje ďcla za
Llľčitó <llldobic a irló akti'"'ity spojcnó s prezetlto\'anírn umclecĹých ďel prc iné využitie. Co sa ýka v"ýšky
invesľície, 1rľosíĺĺe o vyiaclľenie, či nrôžeme ťokĺrr.llt'ĺrj o jej úpĺave.

Vzhľa<lom na vyššic uvedené si Vás dovol'ujeme požiad,ar' o vyjlclľenie k návľhu ipravy zm1r-rvnýclr
podmienok. Daku'jcme za potozuÍÍtenic a veríme v k]adné rybavenic našei žiaĺiostĺ

Naše čísl<;

1./4273/2020,28392

lllr:zinok.sk

Vybavujc/linka
Mgĺ. Samcková

ĺ11

MESTO
{'EZ,INOK

l

: t! I.g. Igc'r Ilianik' primátor
1--L-'

'ii ]-í '.i 
'' 

l www.pe zirroI<.slĺ
li 

i.J 
I :l r..l

'i -;'' "-' 
'; , "i -

00 305'022 -'.

)') '! la ':
;..'i



Iiqy.;
\.; Ť.lil t /

"lMesto ľt{zIl\(}K
tr(ĺlĺl niĺjnó náulestic 7 902 l4 Pczilrĺllt

\'rŠ lisĺ z,l ĺiir:l,./i_islĺ,:

l 1 l{).lĺr.l(l
(1 l'] i l'l 2ĺ)2l}l|)l(.\ ó

}lriĺ' i islĺl
Sllĺlĺ \ ĺĺr./') }, i 70?l'4(,l i

\/ĺižĺlrrt1 llíll
l\ĺgl'..)rlľĺj l)ľĺll;ĺ, N'tl},\, i\ĺ'\
1 
l ľctls t,ĺlĺ
l}ľnľislavslĺý sanlĺls1lľívltt, luĺrj
Sallirror.slĺá č. l(l
B20 05 l}ľaľislal.a

|)t'zt tltrlĺ

n0 Ú'l 2ĺ]] l

\]yll:lvtrjt /iirrkĺ
i\ĺgľ Salllckĺlr'i

\ĺEC: l{ĺlĺllrý clĺinr Jtina l(upĺ:ĺ:l<óhĺl

\JĺiŽľrry 
1 
lĺl l 1:ľt:clscĺl;r,

Yzillt i' t:tllĺLt 2()2(| llr:t:rlsĺ'ĺľiii ľľs1l., lĺ|oľé strle r, súčurĺrĺrsÚ s Vĺrri ľicĺi]i,

|;ĺĺr;l ĺltl1lĺ'ĺ'l<ĺiIlĺl alirrrálnt,stav 1ll.ttiĺllitLt" zo cltirr l5l{).?02ň z.n. (.l|,li'1 /2020/l)ttA-ó "tc 
sa.,lll:ítili ĺla

t-l,lrrl 'J:irllr l(tt1lľckcllrĺr * altlr'lĺrlrly s{'íl\l l)ľ()icktl'l __ot11lovr:ĺl"'zĺl tlila ll't'l'zoza zn. 'l/421 '\/202ll_2ĺj.)92

1lliiĺltll lĺlarllrí'stallĺlr'islĺĺ: k \/ašci žiĺclost.ĺ 1rľczctrt<lľirl 1rľiLĺr;itor tllľslĺr lJĺlzinoli ttŽ lta osĺlbĺlt:tll s1ľt,ttrtltí

l)(r(]l)ll('llli1'itlc ie tlr.ľcicuó ĺ. listc zĺ> dĺin l3. l|.2()20zn.)/4'2ilf?(l2} 28392,

sĺtttlĺ''s;lľiivltl'llĺl liĺ:aja č.'/r/2(}s(:l r.<> ĺlňa ()9.09.2Ĺ]1ó, litcrľýrrl bol 1lľt:clĺj alĺo 1l,.ipĺcl Iltlclrlŕ ĺlsĺllliľrtólrcl
z ľt:ĺt,l'ĺr sr:llr'ĺleĺrý."

ll tcs l s lĺĺ:lic-l zlts nlpJ ľcl'sĺ:r.a.

\''ct'íltrĺ'r' ]il:tcĺrló t'l'lrĺľc:ltiĺl rlnšL:j Žiaclĺ'lsri ĺ tešírllc sit rlĺ cl'a|širr s1:oItr1rl:ácrr.

S 1rĺl2ĺItar'ĺ,ltt

lĺlk. -
l ttt1. ĺ ĺ;lt, ĺĺ,,r-'r' l'ĺia l'ri ii, 

1: ľi lĺtá ľĺ l'ľ

": {{,.ii'$'{,} .

,i, ' ,,,, , ,i ''..i { .} ĺĺ.

__'Ť'_**_-_ _ _""
t(:( )

00 105 ()22

'l i'lr: li'l ĺ r

1)1]./_íi9(j | | l!
l i ĺrl'rjl

u rll_li ĺl ĺ.litll]i..L!ý11ql'1r.t p'l; z i l lĺ llĺ.ĺli
I n tt: ľtlĺ: t

rr'rvrr,. 
l 
lt:zi l l ĺl k 

' 
s lĺ

ii:,ĺi .,,'.u1 li ĺl'.,l ( l l]'il



zÄp ls N lc A č. 2gl2021

zo zasadnutia Komisie kultúry Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja
zo dňa 4.6.2a21 o 9:30 hod.

v zasadacei rniestnostič. 214 na ll. poschodí Úradu BSK

členovia: Solga olĺver
Adamec lgor
Aufrichtová Zuzana
Buzáš Peter
Greksa Marián
Farkašovská Ľudmila
Machata Marek
Rattajová Zuzana
Vidanová Lucia

Prítomnĺ:
ospravedlnení:
Tajomník:
ostatní prizvaní:
Hostia:

podl'a prezenčnej listiny
Adamec lgor
Formánková Katarína
podl'a prezenčnej listĺny
podl'a prezenčnej lĺstiny

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie zasadnutia

2. Body rokovania komisie

3. Rôzne

4. Záver

ĺ. otvorenie

Rokovanie Komisie kultúry sa začalo o 9:30 hod. Predseda komisie o. Solga privítalzúčastnených,
konštatova|, Že komisia je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie komis-ie.'Program zasadnutiakomisie bol poslancom doručený v pozvánke. Čĺenovia komisĺe schválili hlasovaním návrh
programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu.

Hlasovanie:
prítomnĺ: 7 (Solga o., Buzáš P., Farkašovská Ľ.' Greksa M., Machata M., Rattajová Z',

Vidanová L,)
7 (Solga o., Buzáš P., Farkašovská Ľ', Greksa M.' Machata M., Rattajová Z.,

Vidanová L.)

za

Bod
č. 1

Pracovný návrh - lnformácia o aktuálnom stave projektu predaja NKP Rodný dom
J. Kupeckého v Pezinku



proti: 0
zdžal sa: 0
nehlasoval: 0

2, Body rokovania komisie

Bod
č.1

Pracovný návrh - lnformácia o aktuálnom stave projektu predaja NKP Rodný dom J.
Kupeckého v Pezinku

Matariálorezentoval: JUDr. MatÚš Šaray, vedÚci právneho oddelenia

Poslancom bol prezentovaný skutkový stav NKP prostredníctvom fotodokumentácie p' Solgu
a krátkej genézy komunikácie medzi BSK a Mestom Pezinok' Právne oddelenie prezentovalo
moŽnosti rĺešenia danej situácie, návrh odpovede BSK pre Mesto Pezinok a alternatívny
úprav zmluvných podmienok. Poslanci diskutovali o zmenách v podmienkach investíciĺa zmenácň
v dlŽke lehôt.

Hlasovanie:
prítomní: 7 (Solga o., Buzáš P', Farkašovská Ľ., Greksa M., Machata M., Rattajová Z.,

Vidanová L')
7 (Solga o', Buzáš P., Farkašovská Ľ', Greksa M., Machata M., Rattajová Z.,

Vidanová L')
za

proti: 0
zdržalsa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. í:
Komisia berie predloŽený materiál na vedomie, odporúča obnovĺť zmluvu s Mestom Pezinok
a zároveň navrhuje preoĺziľ lehotu uskutočnenia investícií do 31-12.2a23 s nezmenenou výškou
investície a účelom. Následne komisia odporúča prerokovat'materiál na zastupitel'stve BSK'

3. Rôzne

V bode Rôzne nemali poslanciŽiadne doplňujúce návrhy.

4. Zäver
Predseda Komisie kultúry oĺiver Solga podäkoval zúčastneným a konštatoval, Že program
rokovania komisie sa naplnil. V čase 10:00 bolo zasadnutie Komisie kultúry ukončené.

Mgr. Ollver Solga v. r.
predseda Komisie kuItúry

Zapísala:
Katarína Formánková
tajomn íčka komisie kultúry



Bratislavslý
samosprávny
kraj

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

YáŽený pán
Ing. Igor Flianik
primátor
Mesto Pezinok
Radničné námestie 7
942 14 Pezinok

Váš list čĺslo/zo dňa
SamMA/3342021-
4675t09.03.2021

Naše číslo
00705/2021lPRA- l0

Vybawje/1inka
JUDr. Marián
Matejovič

Bratislava
07.46.202t

Vec
Rodný dom Jána Kupcckého - odnovc'd'

Yážený pán primátor,

dovol'ujem si Vám touto íormou zaslať odpoveď k Vášrnu listu zo dňa 09' 03' 202|,
ohl'adomaktuálneho stavu projektu pamätného/rodného domu Jána Kupeckého vPczinku ajeho
d'alšicho riešenia.

V tejto súvislosti si Vám dovol'ujem oznámit', že podmienky uvedené v Kúpnej zmluve vychádzajú
z materiálu a Uznesenia Zastupitol'Stva Bratislavskóho samosprávneho kraja č. '1912016 zo dňa 09. 09'
2016, hoým schválilo ako pľípad hodný osobitného zretelh predaj nehnutelhostí na Kupeckého ulici
č. 39 v Pezinku - stavbu a pozemok tvoriace národnú kultúmu pamiatku ,,pamätný dom Jána
Kupeckóho" Mestu Pezinok za symboliclai kúpnu cenu vo výške l,- €, s podmienkami, aĹo vyplývajú
z predmetného uznesenia. Mateľiál bol pripravený na záklaďe opakovanej žiadosti mesta Pezinok.
Rovnako tak podmienky prevodu vlastníckeho práva pritom vychádzali i vlastného návrhu Mesta
Pezinok, ako kupujúceho' Mesto Pezinok listom doručeným na Urad Bratislavského samosprávneho
kľajadňal7.05'2016,uptavenýmdňa17.08.20l6'navrhlokúpnucenul,- €,vyjadrilosvojzáväzok
pľeinvestovat' do prevádzaných nchnutel'ností čiastku vo rĺ,ýške minimálne 200 000,_ € v časovom
horizonte 5 rokov a závázok pĺevádzané nehnutelhosti d'alej v5ruž,ivať na expozíciu o živote a cliele J.
Kupeckóho.

Ako už bolo uvedené v líste zo dňa 15. l0. 2020, došlo k porušeniu podmienok predaja vyplývajúcich
z Uznesenia Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kaja č. '7912016 a Kúpnej imtuvy, čo malo
za následok naplnenie rozväzovacejpodmienky a zánik zmluvy.Zaíčelomkonvaúdáóie právtleho stavu
bude potrebné predložiť návľh na Zmenu Uznesenia Zastupitel'stva a následne pristúpif k uzatvoreniu
nového právneho titulu, ktoý bude v súlade s novým Uznesením.

Sĺlrinovská č' ló. P o't}ox !0ó, 820 05 Bľatislava 25
ĺvww blalislavskykrrr.i sk. l('o 3ó(Xl3ó06



Je dôležité zdôrazniť, že sa jedná o náľodnú kultúmu pamiatku. Podl'a zákona vzniklo štátu v zastúpení
Ministerstva kultúry SR predkupné právo na kripu kultúrnej pamiatky. V písomnom ponukovom konaní
štát návrh Bratislavského samosprávneho kľaja na kúpu za rovnakýth pôdmienok ako navrhuje Mesto
Pezinok neprijal. Zmenou (znížením) záväzku investície by sa zmenili podmienky, za akých bolo
realizované ponukové konanie na uplatnenie predkupného práva štátu, ako aj vycháázajuc zo znalosti
stavu a pomerov prevádzanýeh nehnutel'ností ku dňu ich predaja máme zato,Ženie je možné pľistúpiť
k zníženiu ýšky investície. Rovnako tak je potrebné si uvedomiť, že predaj btl realizov aný za
symboĺickú cenu l,- €, ako prípad hodný osobitného zľetel'a, a to z dôvoáu všeobecne prospešny,ch
služieb spočívajúcich v tvoľbe, rozvoji, ochľane, obnove a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt
_ náľodnej kultúmej pamiatky.

Pokial' sa jedná o účel využitia, ako vyplýva z posúdenia odbornej komisíe, poznajúc pomery
prevádzaných nehnutelhostí, nakolko sa jedná rozlohou o malý objekt, máme zato, ie priestory nie sí
vhodné na iné d'alšie využitie, než účel uvedený v Uznesení a Kúpnej zmluve, tj' ako expozícia o živote
a diela Jána Kupeckého, zároveň však súhlasíme s úpravou (predĺžením) časového horizontu ĺea|izácie
cclkovej sumy investície.

Na základe Vášho listu zo dňa 09' 03' 2021bola infoľmácia ĺr aktuálnom stave projektu predaja NKP
,,rodný/pamätný dom J. Kupeckého v Pczinku" zaradená ako bod na pľeľokovinie Komisie kultúly
Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kĺaja. Na základe uznesenia zo dňa 04. 06. 2021Yám
oznamujem, že Komisia kultúry Zastupitel'stva Bratislavského samospľávneho kraja:

l ' trvá na záväzl$ kupujúceho investovať do predmetných nehnutel'ností finančné prostriedky
v celkovej ýške 200 000,_ €,

2' súhlasí spredlžením časového horizontu investície vuvedenom rozsahu vtermíne do 31. 12'
2023,

3 ' požaduje zachov'at'účelovost'využitia kupujúcim nadobudnutých nehnutelhostí, t j. prevĺňzané
nehnutel'nosti d'alej vyvžívať ako expozíciu o živote a diele Jána Kupeckéhó po dobu
minimálne 20 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva.

Keďže Bratíslavský samosprávny kra_j, ako aj Mesto Pezinok vyjadrujú vôl'u pokračovať v tomto
projekte, teda navrhujeme nasledovnú úpľavu druhej podmienky uvedenej v časti B. Uznesenia Z I]sK
é.79/2016:
- kupujúci sa zaudzuje inveslovat' do predmetných nehnutel'nostĺ finančné prostriedlry v celkovej
výškeminimálne200000,-€včasomhoľizontedo3I. ]2.2023,pričómnevyhiutnésnvábnéúprĺlvy
potrebné na uvedenie priesĺĺlrov do užívaniaschopného Stavu na áohodnuý úĺrt 1rĺrirálne oprava a
rekonšlrukcia strešného plcišťa) je povinný vykonat'clo I rok(] odo dňĺl nadobudnutia vlastníckeho
próva,(kupujúcim už zrealizované)'' .

Yážený pán primátor,

verím, ževzhl'adom na obojstranne deklarovaný záujem pokĺačovať v tomto projekte a v snahe podiel'ať
sa na podpoĺelzabezpečení lepšieho prístupu k tomuto kultúmemu dedičstvu môžem očakávať Vašu
kladnú odpoved' na náš návrh a dospejeme k spoločnému riešeniu - predloženiu návrhu na Zmenu
uznesenia Zastupitel'stva na najbližšie zasadnutie plánované na deň 10. 09' 202I anásledne k vykonaniu
d'alších potrebných právnych kľokov, smerujúcich k vyricšeniu aktuálneho právneho stavu veci.

S pozdravom

Mgr' Juraj l)ľoba, MBA, MA
predseda

Sabinovskii Č l 6' P.o t}oX l 06. ĺ{2() ()5 L]ľĺtislavtr 25
lv lv rv bľlltis lavsky k lrrj sk' l('O .1ó0(l]ĺ()6
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Marián Mateiovič

od:
odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

primator < primator.primator@msupezinok.sk>
streda 28. júla 2021 9:20

Marián Matejovič
Samekova Martina; MatÚš šaray

Re: vyjadrenie k rodnému domu J. Kupeckého

Dobný deň prajem pán Metejovič,
d'akujem za Váš mail,
Za mesto Pezinok akceptujeme požiadavky BSK ako ste ich zhrnuli,

Ďakujem aj za zhrnutie histórie _ pán štetka ma neĺnformoval.... o komunikácíi, ktorú popisujete

Prosím považujte tento mail za KLADNÚ odpoved'pre spracovanie materiálu do zastupitelstva BSK'

odpoved'v týchto intendiách Vám v listinnej podobe príde budúcĺ týždeň.

S úctou a prianĺm pekného dňa

Ing, arch. lgor Hianik
mesto Pezinok

fr+a27 33 6907 iln
lln +a21948 774 6a9

Kanceldria primótora
M.R. šteÍónika L,902 01 Pezinok
Historická radnico - 1. poschodie

[J t! Er iltr **l:

I eredtým, oko so rozhodnete vytločiť elektronĺckú správu, zvóžte, či je to nutné. Bud'me ekotogickí' )

ĺnformócie, ktoré sú absahom tejto elektronickej spróvy, vrótone jej príloh, sú dôverné a môžu byť prĺvĺlegované o

próvne chrónené. Tóto elektronickó správa je určenó výhrodne adresdtovi. Prístup akejkol'vek inej osoby k nej je

neopróvnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresótom tejto elektronÍckej spróvy, akekolvek jej zverejnenie je

neopróvnené o môže byt považované za protĺprdvne.

Mesto Pezinok
Radničné númestie 44/7
90201 Pezinok
lČo:)ososozz
DIČ:2020662226

rc
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Marián Mateiovič

od:
odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Samekova Martina <Martina,samekova@msupezinok.sk>
piatok 6. augusta 2021 13:06
Marián Matejovič
Rodný dom Jána Kupeckého
BSK - stanovisko dom J. Kupeckého-odpoved-06'08.2021.pdf

Dobý deň pán doktor,

na základe telefonĺckej dohody si Vám dovoľujem zaslať odpoved'na Váš lĺst zo dňa 07.o6.2o2t v prílohe' odpoved'
v tomto znení Vám bola odoslaná dnes elektronicky cez UPVS, ktorá bola podpísaná časovou pečaťou.

S pozdravom

Mgr. Martina Sameková

Referenl právnik
Kancelária primátora

J
PťzINoK

tíe 4 p e la i a3!!!B!9 n-sff n a adre-s e:
ľvtŔ šteranĺxa ĺ s02 a Pezinoi**-'
Prvé poschodie historickej radnice
+421 (0) 33 6901 119
ĺĺn 11 i n a's a m e k o-v a @m s t! pe z ippk. sk



Mesto PEZIľ{OK
Radničné námestie 7,902l4 Pezĺnok

Váš lĺst zo dňalč.:
0'7.06.2021

Naše číslo Vybavujc/linka
SamMz/334/2021 45269 Mgr.Sĺmeková

Yá'žcný piľl
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predscda
Bľatislavslry samosprávn1, ktaj
Sabinovslĺí č. 1ó

820 05 Braúslava

Pezinok
0ó.08.2021

00705/2021 /PR^- I 0

VEC: Rodný dom Jána Kupeckého - odpoveď

Yáž'cný pán pľedscda,

k Vášmu listuzo dňao7.06.202'|, č,00105/2021lpRA-10 vo vcciprojcknr pamätného/roclnéhĺl domuJána
I(upcckóho v Pczinku, ktorý bol pĺijaý poĺlatel'ňou Mcsĺského úraĺ]u v Pczinku áťn 15,06.2021, Vám
uvádzamc nasledĺ;vné.

Uvedeným listom nám btrlo tlznámcnó uznesenie Komisie kulúry Zastupitcl'sťva Bratislavskéhĺl
samosprávneho kĺaja zo dňa 04.06.2021, ohl'adom pĺldmicnok projcktu roĺlného domu Jána Kupcckého
v Pezinku' ktoým došlo k cldsúhlascniu s pĺedĺžcním časového h<rrizĺ;ntu investícic v tcrmíne d<l 31' 12.
2a23, pti zachĺlvaní dodrža.ĺu cclkovcj výšky tcjto invcsďcic v rozsahu 200 000, €, a zachovaĺtí účclovosti
využitia kupujúcim na<lobudnuých nchnutel'nĺlstí, t.|. prcvádzarĺô nchnutcl'nosti d'alcj využívat' ako
expĺrzíciu o životc a diele Jána Kupeckého po ĺJobu minimálne 20 ttlkov odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva. Z uvedcnéhtl dôvĺldu navrhuietc predlĺlžit' návrh na úpĺavu druhei podmienky
Uznesenia Zastupitel'srva l]ratís]avskéh<l samospĺávnehĺl kraja č.79/2016 uveĺienej v časti B.

Mestĺl Pezinok ai na z'áHade uznesenia č. 66 z komisic Kulľury pľi MsZ mesta Pezinĺlk, ktorá sa konala
17.6.2021, ýmto opätovne powtdzuje svo.iu vôl'u pĺlkračovat' na tomto ptojcktc a zárovcň akccpĺrjc všetky
podmienky pclĺll'a uznescnia Komisie kultury ZastuPiteľsva Bĺatisiavskóho samosprávnehĺl kraja tak' ak<-l

Vzhl'adom na vyššie vyjaĺltcnú kladnú ĺtdpovcď na Váš návrh dĺrvol'uje mc si Yás požiadar' o bezodkladné
inFormĺlvanic mcsta či bol návrh n2 zmenu uznesenia ŽasťuPitel'stvom Btatislavského samosprávnehĺl kraja
schváJený a o ĺ]'a]ších krokoch smcľujúcich k vyriešeniu aktuá]neho právnehĺl stavu vcci.

S ťlctĺ:u,

Mestĺl Pczinok
Ing. aĺch. Igor Hianik, primátoľ

lCo
0o 305 022

L,l mail
m artina.sam ckĺlva@m supclnok.sk
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