
Rozostavaná MŠ Voljanského, Zvolen – Západ
TRIPOLIS  s.r.o. Bela IV.1166/3, 960 01 Zvolen - plnenie záväzku z KZ č.279/2010/06/M zo dňa 3.8.2010
SARVAŠKA  spol. s r.o., Pribinova 176, Zvolen – stavba  CENTRAL PARK ZVOLEN ZÁPAD

· 3.8.2010 bola uzatvorená KZ č.279/2010/06/M, na základe ktorej Mesto Zvolen odpredalo spoločnosti
TRIPOLIS s.r.o. rozostavaný objekt MŠ na ul. Voljanského za 100,- Eur  za účelom jeho rekonštrukcie na
obchodno - administratívne centrum, ktorého investorom mal byť kupujúci.
Predmetom odpredaja neboli pozemky pod objektom škôlky a ani priľahlé pozemky,  pretože Mesto
Zvolen nebolo ich vlastníkom !

Zmluvná pokuta 34.000,- Eur  :  KZ  obsahuje  ustanovenie   :  „ V prípade, že kupujúci nezabezpečí
realizáciu rekonštrukcie rozostavaného objektu materskej školy a detských jaslí v zmysle právoplatného
stavebného povolenia na stavbu „CENTRAL PARK, Zvolen“, ktoré bolo vydané Mestom Zvolen, dňa
28.6.2010 pod č.j. SÚ 1660/2010/2-rozh. v takom termíne,  aby kolaudačné rozhodnutie stavby
„CENTRAL PARK, Zvolen“ nadobudlo právoplatnosť najneskôr do doby troch rokov odo dňa podpísania
tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami,  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 34.000,- Eur.“

· Zmena investičného zámeru a zmena spoločnosti :
Novým vlastníkom rozostavaného objektu MŠ sa následne stala spoločnosť SARVAŠKA spol. s r.o.,
Pribinova 176, 960 01 Zvolen, ktorá spracovala nový podnikateľský zámer -  „Urbanistická štúdia Central
park, Zvolen Západ – Tepličky“  bola prerokovaná v MsZ 26.11.2012.
26.11.2012 bolo uznesením MsZ č. 92/2012  prijaté, že MsZ  :

     a) zobralo na vedomie
„Urbanistickú štúdiu Central park, Zvolen Západ – Tepličky “, ako územnoplánovací podklad pre
overenie nového priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, a pre následnú zmenu
platného Územného plánu mesta Zvolen, a ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej
výstavby a  vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen pre následný proces povoľovania
jednotlivých stavieb v rozsahu riešeného územia.

b) zobralo na vedomie
čestné vyhlásenie spoločnosti Sarvaška s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen (podpísané 19.10.2012
konateľmi spoločnosti. Dušanom Hullom a Ing. Jozefom Gostíkom) o záväzku:
Ø zaplatiť Mestu Zvolen zmluvnú pokutu vo výške 34 000,- EUR v prípade ak do troch rokov od

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Central park, Zvolen Západ –
Tepličky“ nebude vydané kolaudačné rozhodnutie

Ø vybudovať a bezodplatne poskytnúť minimálne 81 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Západ
– Tepličky  ako vyvolanú investíciu stavby Central park, Zvolen Západ – Tepličky

· Zmena územného plánu :
23.9.2013 bola uznesením MsZ č.81/2013 schválená zmena ÚPN M Zvolen – Zmeny a doplnky 8,
v ktorej bol zapracovaný aj investičný zámer „Central park, Zvolen Západ – Tepličky“

· Vysporiadanie pozemkov s Mestom Zvolen pre stavbu CENTRAL PARK ZVOLEN ZÁPAD (ďalej
iba stavba)
21.1.2015 požiadala spol. SARVAŠKA o zámenu pozemkov 1123 m2 vo vlastníctve Mesta Zvolen za
1123 m2 vo vlastníctve SARVAŠK-y za účelom vysporiadania pozemkov pre potreby vydania územného
rozhodnutia stavby. K žiadosti predložila situáciu M 1:750 v stupni PD pre územné rozhodnutie, ktorá
okrem rekonštrukcie objektu rieši aj cesty parkoviská
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