Dôvodová správa
k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku
v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad
Bodvou
Materiál k spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku
v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad
Bodvou prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa
24.06.2013 dopĺňame o informácie vyplývajúce z diskusie. V diskusii bolo poukázané na údaj
uvedený v materiáli o ročnom príjme správcu z prenájmu priestorov, hnuteľného majetku
v poliklinike a priľahlých pozemkov vo výške 135 405,00 € s tým, že neboli vyčíslené náklady
správcu na správu predmetného majetku.
Na základe podkladov o hospodárení polikliniky a kotolne, ktoré predložila likvidátorka
Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za rok 2012 boli celkové
príjmy vo výške 259 765,00 € (z toho príjmy z prenájmu 135 405,00 €) a náklady vo výške
183 706,00 € (z toho osobné náklady 103 898,00 €). Pre informáciu uvádzame aj ročné náklady
vlastníka (Košický samosprávny kraj) súvisiace s predmetnými nehnuteľnosťami a to daň
z nehnuteľností vo výške 1654,00 € a poistenie majetku vo výške 1057,00 €.
V najbližšom období bude potrebné u polikliniky a kotolne realizovať nevyhnutné opravy
(oprava strechy starej časti polikliniky a ronda, vrátane elektriny, oprava výťahu, oprava strechy
kotolne) v odhadovanej výške 16 500,00 €. Predpokladané investície sa týkajú zateplenia
budovy polikliniky cca 350 000,00 €, modernizácie kotolne cca 130 000,00 € a opravy
parkoviska pre pacientov cca 10 000,00 €.
Ďalej v diskusii bolo poznamenané, že ide o nevýhodný odpredaj v porovnaní s objektom
v areáli na Bačíkovej ulici prenajatý spoločnostiam skupiny Falck, ktorý prináša správcovi
príjem, a preto sa neodpredáva. K tomu je potrebné poukázať na rozdielnu právnu formu
prenájmu, ktorý spočíva v tom, že objekt v areáli na Bačíkovej ulici je prenajímaný podľa
Občianskeho zákonníka, kde nájomca znáša všetky náklady na opravu a údržbu sám,
v poliklinike sú nebytové priestory prenajímané podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a všetky náklady znáša správca.
Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„KSK“) sa týka:
a) budovy súp. č. 1088 na pozemku registra C KN parc. č. 1345/2, vrátane príslušenstva,
b) polikliniky súp. č. 1088 na pozemku registra C KN parc. č. 1345/4, vrátane príslušenstva,
c) kotolne bez súp. č. na pozemku registra C KN parc. č. 1345/3, vrátane príslušenstva,
d) pozemku registra C KN parc. č. 1345/2 o výmere 972 m2, zastavané plochy a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parc. č. 1345/3 o výmere 483 m2, zastavané plochy a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parc. č. 1345/4 o výmere 786 m2, zastavané plochy a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parc. č. 1345/6 o výmere 4243 m2, zastavané plochy a nádvoria,
h) pozemku registra C KN parc. č. 1345/7 o výmere 579 m2, zastavané plochy a nádvoria,
i) pozemku registra C KN parc. č. 1345/9 o výmere 1041 m2, zastavané plochy a nádvoria,
j) pozemku registra C KN parc. č. 1345/10 o výmere 279 m2, zastavané plochy a nádvoria,
k) pozemku registra C KN parc. č. 1345/12 o výmere 223 m2, ostatné plochy,
l) pozemku registra C KN parc. č. 1345/13 o výmere 357 m2, zastavané plochy a nádvoria,
m) pozemku registra C KN parc. č. 1345/14 o výmere 416 m2, ostatné plochy,
n) pozemku registra C KN parc. č. 1348/5 o výmere 5811 m2, orná pôda,
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o) pozemku registra C KN parc. č. 1348/6 o výmere 1044 m2, zastavané plochy a nádvoria,
p) pozemku registra C KN parc. č. 1348/7 o výmere 929 m2, ostatné plochy,
q) pozemku registra C KN parc. č. 1348/8 o výmere 196 m2, ostatné plochy,
r) pozemku registra C KN parc. č. 1348/9 o výmere 40 m2, orná pôda,
s) pozemku registra C KN parc. č. 1348/10 o výmere 28 m2, orná pôda
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou,
okres Košice – okolie, vedených Správou katastra Košice – okolie v liste vlastníctva č. 513.
Zo strany mesta Moldava nad Bodvou bol prejavený záujem o odkúpenie vyššie uvedeného
nehnuteľného majetku spolu s hnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v predmetných
nehnuteľnostiach na ulici Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou. Na základe
vyššie uvedeného Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 11.03.2013 uznesením
č. 21/MZ/2013 schválilo:
1. odkúpenie 2 budov polikliniky, plynovej kotolne s technológiou a trafostanicou, všetky
vrátane príslušenstva, pozemkov pod stavbami, priľahlých pozemkov, vrátane pozemku
parc. č. 1345/9 o celkovej výmere 17 427 m2 a hnuteľného majetku,
2. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parc. č. 1348/1 o výmere
25 132 m2 s podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy do 5 rokov od účinnosti budúcej
kúpnej zmluvy za cenu určenú znaleckým posudkom v čase prevodu,
3. prijatie úveru vo výške maximálne 1 000 000,00 € na úhradu kúpnej ceny nehnuteľností.
Zároveň súhlasilo, aby odkúpenie nehnuteľností bolo s nasledovnými podmienkami:
− zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti najmenej 10 rokov
od nadobudnutia vlastníctva,
− prevzatie zamestnancov správcu, Správy majetku Košického samosprávneho kraja
v počte 14 zamestnancov,
− predkupné právo KSK resp. právo spätnej kúpy do roku 2020 za kúpnu cenu
cca 1 200 000,00 € ( kúpna cena zaplatená KSK zvýšená o úroky zaplatené mestom
banke počas splácania úveru). Tým nie je dotknuté právo mesta na úhradu prípadného
technického zhodnotenia nehnuteľností. Po roku 2020 bude kúpna cena stanovená
znaleckým posudkom v čase prevodu.
Správcom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve KSK v areáli polikliniky
je Správa majetku Košického samosprávneho kraja, ktorá k predaju nehnuteľného a hnuteľného
majetku pre mesto nemá námietky. Priestory polikliniky sú prenajaté a zmenou vlastníctva
k predmetným nehnuteľnostiam vstúpi mesto Moldava nad Bodvou do právneho postavenia
prenajímateľa. V roku 2012 bol ročný príjem z prenájmu priestorov, hnuteľného majetku
v poliklinike a priľahlých pozemkov vo výške 135 405,00 €, z ktorého správca financuje náklady
na správu (oprava a údržba, osobné náklady a pod.), a preto príjem z prenájmu nemožno
považovať za čistý výnos.
Hnuteľný majetok nachádzajúci sa v budovách polikliniky a kotolne má nulovú zostatkovú
hodnotu. Ide o dlhodobý (práčky, USG a pod.) a krátkodobý (skrine, stoličky a pod.) majetok,
ktorý bol nadobudnutý v rozpätí rokov 1971 až 2007 a prevažná časť majetku je morálne
a fyzicky zastaraná. Plynová kotolňa zabezpečuje ohrev teplej vody a vykurovanie budov, hlavne
polikliniky. Technológia kotolne je podľa znaleckého posudku ohodnotená na 17 407,00 €.
Vzhľadom k tomu, že ostatné budovy v areáli (budova prenajímaná Úradu práce Moldava nad
Bodvou, radová zástavba 13 garáží) nie sú predmetom predaja pre mesto, v kúpnej zmluve bude
zapracovaná povinnosť mesta zabezpečovať ich vykurovanie.
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Znaleckými posudkami z roku 2012 boli budovy polikliniky s pozemkami, kotolňa
s technológiou, pozemky pod stavbami, priľahlé pozemky v areáli a pozemok parc. č. 1345/9
o celkovej výmere 17 427 m2 spolu s príslušenstvom (oplotenie, asfaltové plochy a pod.) ocenené
metódou:
• polohovej diferenciácie na 3 054 792,00 €,
• kombinovanou a výnosovou na 1 303 842,00 €.
V záujme naplnenia príjmovej časti rozpočtu KSK odbor správy majetku odporúča:
 predaj 2 budov polikliniky, plynovej kotolne s technológiou, pozemkov pod stavbami,
priľahlých pozemkov v areáli a pozemku parc. č. 1345/9 celkom o výmere 17 427 m2
a hnuteľného majetku v poliklinike. Pozemok parc. č. 1345/9 sa nachádza mimo areálu, ale
slúži na parkovanie pre klientov polikliniky. Ide o verejne prístupný pozemok, ktorý
nadväzuje na pozemok parc. č. 1351/105 (komunikácia) vo vlastníctve mesta.
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parc. č. 1348/1
o výmere 25 132 m2 s podmienkami schválenými MsZ v Moldave nad Bodvou. Na uvedený
pozemok, ktorý je podľa územného plánu mesta určený ako plocha s koncentráciou zariadení
pre občiansku vybavenosť, mesto dalo ešte v roku 2009 spracovať štúdiu športového
komplexu s názvom Park Moldava (príloha č. 4).
Predmetný pozemok nesúvisí
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je mimo areálu polikliniky, v súčasnosti
nevyužívaný a ocenený na 272 934,00 €. Uzatvorenie predmetnej zmluvy podlieha
schváleniu Zastupiteľstvom KSK.
 trvať na predkupnom práve KSK za kúpnu cenu, ktorú mesto Moldava nad Bodvou uhradí
KSK za predmet kúpy.
Prevod vlastníctva predmetného majetku je v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prevod pozemku
z dôvodov hodných osobitného zreteľa /§9a ods. 8 písmeno e)/, za ktoré možno považovať:
 zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti najmenej 10 rokov
od nadobudnutia vlastníctva,
 prevzatie zamestnancov správcu, Správy majetku Košického samosprávneho kraja
zabezpečujúcich prevádzku polikliniky a kotolne,
 predaj pre samosprávu.
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
na zasadnutí 30.05.2013 odporučila Zastupiteľstvu KSK schváliť:
a) spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava
nad Bodvou pre mesto Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa
za kúpnu cenu 1 000 000,00 €,
b) predkupné právo KSK za kúpnu cenu 1 000 000,00 €, ktorú mesto Moldava nad Bodvou
uhradí KSK za predmet kúpy,
c) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok registra C KN parc. č. 1348/1
o výmere 25132 m2 s podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy do 5 rokov od účinnosti
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za cenu určenú znaleckým posudkom v čase prevodu.
O schválení prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku týmto spôsobom
rozhoduje Zastupiteľstvo KSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Špecifikácia nehnuteľného majetku
1. Obec:
2. Katastrálne územie:

Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou

BUDOVA SÚPISNÉ ČÍSLO

POZEMOK PARC. Č.

1088
1088
Budova kotolne s technológiou bez súpisného čísla
SPOLU

1345/2
1345/4
1345/3
1345/2
1345/3
1345/4
1345/6
1345/7
1345/9
1345/10
1345/12
1345/13
1345/14
1348/5
1348/6
1348/7
1348/8
1348/9
1348/10

Stanovenie kúpnej ceny hnuteľného a nehnuteľného majetku
1. Cena nehnuteľného majetku vrátane technológie podľa ZP:
- metódou polohovej diferenciácie
- kombinovanou a výnosovou metódou
2. Kúpna cena navrhovaná mestom Moldava nad Bodvou
3. Kúpna cena odporúčaná komisiou dňa 30.05.2013:

Prílohy:
1. Grafická situácia
2. Fotodokumentácia – poliklinika
3. Fotodokumentácia – plynová kotolňa
4. Mapka – Park Moldava

Košice 12.08.2013
Vypracovala: Ing. Sochová Čolláková
odbor správy majetku
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3 054 792,00 €
1 303 842,00 €
1 000 000,00 €
1 000 000,00 €

VÝMERA
V M2

972
483
786
4243
579
1041
279
223
357
416
5811
1044
929
196
40
28
17427

