
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.09.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – Miroslav Šulák a manželka Mária 
Šuláková 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2587/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.33/2017 vyhotoveného Ing. 
Richardom Bariakom, a to - 
● C-KN parc.č. 2587/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 
● C-KN parc.č. 2587/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, 
pre nadobúdateľov: Miroslav Šulák a manželka Mária Šuláková rod. Tóthová za sumu 140,-€/m2, čo 
činí za výmeru 80 m2  spolu 11 200,-€. 

 
II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko pozemky C-KN parc.č. 2587/72 a 2587/73 sú priľahlými pozemkami, ktoré 
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pozemok C-KN parc.č. 
2587/73 slúži aj ako prístup do rekreačnej chaty postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2587/6,  pozemky 
sú dlhodobo užívané ako súčasť nehnuteľností. Vzhľadom na ich umiestnenie nie sú využiteľné na iný 
účel pre mesto. 

 
III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Senec:  

Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2587/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.33/2017 vyhotoveného Ing. 
Richardom Bariakom, a to - 
● C-KN parc.č. 2587/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 
● C-KN parc.č. 2587/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2, 
pre nadobúdateľov: Miroslav Šulák a manželka Mária Šuláková rod. Tóthová za sumu 140,-€/m2, čo 
činí za výmeru 80 m2  spolu 11 200,-€. 
 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia.   

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  



 



Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Miroslav Šulák a manželka Mária Šuláková 
 
Predmet odpredaja: 
 
Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2587/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.33/2017 vyhotoveného Ing. 
Richardom Bariakom, a to – 
 
● C-KN parc.č. 2587/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 
● C-KN parc.č. 2587/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2. 
 
SPOLU: 80 m2 

 

Lokalita: Slnečné jazerá – juh, k.ú. Senec 
 

Kupujúci:  Miroslav Šulák a manželka Mária Šuláková rod. Tóthová 
 

Miroslav Šulák a manželka Mária Šuláková  sú vlastníkom bezprostredne priľahlých 
nehnuteľností – rekreačnej chaty súpis.č. 3076 postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2587/6 
a pozemku registra C-KN parc.č. 2587/6 zapísaných na liste vlastníctva č. 2909.  
 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 28.02.2017: doporučuje odpredaj pozemku v rozsahu 
vyznačenom v prílohe; zóna č.1 
 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 22.03.2017: doporučuje odpredaj pozemkov za cenu 140,- 
€/m2 

 

 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 30.08.2017:  súhlasí s odpredajom pozemkov za cenu 
140,- €/m2 

 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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