Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci

číslo materiálu:

konaného dňa 14.09.2017

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr.
Marta Straňáková, Mgr. Iveta Glváčová

Návrh na uznesenie:
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Senec :
Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2463/60 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.3006/2017 zo dňa
04.07.2017, ktorý vyhotovil Ing. Ivan Kozánek – JMS, a to:

A.
● pozemok C-KN parc.č.2463/254 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,
● pozemok C-KN parc.č.2463/253 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
pre nadobúdateľov: Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr. Marta Straňáková rod. Mulíková
za sumu 140,- €/m2, spolu 23 240,- €.

B.
● pozemok C-KN parc.č.2463/252 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2,
● pozemok C-KN parc.č.2463/251 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

pre nadobúdateľa: Mgr. Iveta Glváčová rod. Tibenská za sumu 140,- €/m2, spolu 18 620,- €.

II.
MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľností sčasti ako pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže pozemky C-KN parc.č.
2463/251 a C-KN parc.č.2463/253 sú zastavané rekreačnými chatami, ktoré sú vo vlastníctve
nadobúdateľov a sčasti 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.2463/252 a C-KN parc.č.2463/254 sú priľahlými pozemkami, ktoré bezprostredne
susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, sú oplotené a dlhodobo užívané ako
súčasť nehnuteľností.

III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec:

Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2463/60 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.3006/2017 zo dňa
04.07.2017, ktorý vyhotovil Ing. Ivan Kozánek – JMS, a to:

A.
● pozemok C-KN parc.č.2463/254 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,
● pozemok C-KN parc.č.2463/253 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
pre nadobúdateľov: Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr. Marta Straňáková rod. Mulíková
za sumu 140,- €/m2, spolu 23 240,- €.

B.
● pozemok C-KN parc.č.2463/252 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2,
● pozemok C-KN parc.č.2463/251 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

pre nadobúdateľa: Mgr. Iveta Glváčová rod. Tibenská za sumu 140,- €/m2, spolu 18 620,- €.
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.
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Návrh na odpredaj nehnuteľností - Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr. Marta
Straňáková, Mgr. Iveta Glváčová
Predmet odpredaja:
Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2463/60 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.3006/2017 zo dňa
04.07.2017, ktorý vyhotovil Ing. Ivan Kozánek – JMS:

A.
● pozemok C-KN parc.č.2463/254 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 (dvor),
● pozemok C-KN parc.č.2463/253 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 (zastavaný

rekreačnou chatou).
Spolu: 166 m2

Kupujúci: Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr. Marta Straňáková rod. Mulíková

B.
● pozemok C-KN parc.č.2463/252 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 (dvor),
● pozemok C-KN parc.č.2463/251 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 (zastavaný

rekreačnou chatou).
Spolu: 133 m2

Kupujúci: Mgr. Iveta Glváčová rod. Tibenská

Lokalita: Slnečné jazerá – KOSA, k.ú. Senec
Ing. Jozef Straňák a manželka Mgr. Marta Straňáková v spoluvlastníckom podiele 1/2 , JUDr.
Martin Glváč a manželka Iveta Glváčová v spoluvlastníckom podiele 1/2, ako vlastníci
pozemku C-KN parc.č. 2463/65 zapísaného na LV č.4196, požiadali Mesto Senec o odkúpenie
priľahlých pozemkov na základe Žiadosti o odkúpenie pozemkov zo dňa 24.06.2005 (príloha
č.1) v zmysle predloženého geometrického plánu č. 1/2005 zo dňa 07.04.2005 (príloha č.2).
Mestské zastupiteľstvo v Senci Uznesením č. 66/2006 dňa 15.06.2006 (príloha č.3) schválilo
odpredaj nehnuteľností, a to:
A. Pozemku parc.č. 2463/65 diel č.4 o výmere 155 m2 a pozemok 2463/201 diel č.6 o
výmere 11 m2 pre Ing. Jozefa Straňáka a manželku Mgr. Martu Straňákovú za
sumu 415.000,- Sk (2.500,- Sk/m2),
B. Pozemku parc.č. 2463/204 diel č.3 o výmere 120 m2 a pozemok 2463/203 diel č.5 o
výmere 13 m2 pre JUDr. Martina Glváča a manželku Ivetu Glváčovú za sumu
332.500,- Sk (2.500,- Sk/m2),
podľa predloženého geometrického plánu č.1/2005 na zameranie stavby p.č. 2463/201,203, na
vydanie kolaudačného rozhodnutia a na oddelenie pozemkov p.č. 2463/65, 204. Mestské
zastupiteľstvo v Senci určilo lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa
schválenia Uznesenia č. 66/2006 tj. do 15.12.2006.
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K uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k uhradeniu kúpnej ceny v lehote podľa Uznesenia
MsZ v Senci č. 66/2006 však nedošlo, v dôsledku čoho predmetné uznesenie stratilo platnosť.
Dňa 24.1.2007 bola na účet Mesta Senec pripísaná suma vo výške 332.500,- Sk od
JUDr. Martina Glváča a dňa 25.1.2007 suma vo výške 415.000,- Sk od Ing. Jozefa Straňáka,
ktoré predstavovali kúpnu cenu za vyššie uvedené pozemky. Predmetné sumy boli uhradené
bez právneho dôvodu, keďže v čase ich uhradenia bolo Uznesenie MsZ v Senci č. 66/2006
neplatné.
Následne na základe podnetu žiadateľov a ich pretrvávajúceho záujmu o odkúpenie
pozemkov bola Uznesením MsZ v Senci č. 15/2007 zo dňa 01.02.2007 (príloha č.4) určená
nová lehota na zaplatenie kúpnej ceny, a to do 01.3.2007.
Dňa 05.02.2007 bol žiadateľom elektronickou korešpondenciou zaslaný návrh kúpnej
zmluvy (príloha č.5), ktorú bolo potrebné po odsúhlasení a podpísaní zo strany žiadateľov
doručiť na MsÚ v Senci na ďalšie spracovanie. Po telefonických kontaktoch zo dňa 17.04.2007
a 23.08.2007 s Ing. Jozefom Straňákom bolo Mestu Senec oznámené, že návrh kúpnej zmluvy
žiadatelia obdržali a pripravujú všetky právne kroky potrebné k povoleniu vkladu do KN
a zápisu geometrického plánu č. 1/2005 (dohody o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva na diely č. 1,2,7,8, rozhodnutia o súpisnom čísle na chaty – nakoľko
geometrickým plánom č.1/2005 sa rozdelil pozemok a rekreačná chata v spoločnom
podielovom spoluvlastníctve) a budú Mesto Senec kontaktovať v septembri 2007 (čo sa zo
strany žiadateľov nezrealizovalo, na MsÚ Senec neboli predložené podpísané kúpne zmluvy
ani ostatné nevyhnutné dokumenty potrebné k povoleniu vlastníckeho práva do KN).
Ing. Jozef Straňák sa dostavil na Oddelenie správy majetku mesta MsÚ Senec až dňa
31.7.2013 na doriešenie danej situácie. Následne bol predmetný odpredaj pozemkov
konzultovaný na vtedajšej Správe katastra Senec a ich vyjadrenie s potrebnými ďalšími krokmi
bolo žiadateľmi oznámené elektronickou korešpondenciou dňa 11.09.2013 (príloha č.6).
Nakoľko došlo k zmene viacerých skutočností, a to najmä:
• k novelizácii zákona o majetku obcí č.138/1991 v z.n.p. účinnosťou zákona č.
258/2009 Z.z. dňa 1.7.2009,
• k zmene osobného stavu - rozvod manželstva JUDr. Martina a Mgr. Ivety
Glváčových,
• zo strany nadobúdateľov neboli predložené dokumenty –
- podpísaná Kúpna zmluva na odpredaj mestských pozemkov podľa uznesenia
MsZ č. 66/2006 a 15/2007, a to do novelizácii zákona o majetku obcí (ani neskôr),
- Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na diely č. 1,2,7,8,
- Rozhodnutia o súpisnom čísle na chaty v zmysle geometrického plánu č.1/2005
vyhotoveného Tekdan, s.r.o.,
nie je možné odpredaj pozemkov realizovať v zmysle Uznesenia MsZ v Senci č. 66/2006
zo dňa 15.06.2006 a MsZ v Senci č.15/2007 zo dňa 01.02.2007.
Na základe výzvy Mesta Senec zo dňa 23.01.2017, sa na referát správy majetku MsÚ
v Senci dostavili Ing. Jozef Straňák s právnym zástupcom JUDr. Danielom Urbanom za
účelom objasnenia vzniknutej situácie a dohodnutia ďalšieho postupu vo veci odpredaja
nehnuteľného majetku mesta (príloha č.7). Následne bolo zistené, že je potrebné prepracovať
geometrický plán č.1/2005 zo dňa 07.04.2005, nakoľko údaje doterajšieho stavu výkazu výmer
nie sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností (výmera mestského pozemku
C-KN p.č. 2463/60 bola zmenená).
Zo strany žiadateľov zastúpených právnym zástupcom JUDr. Danielom Urbanom boli
v súčasnej dobe urobené nasledovné kroky:
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• podpísaná Darovacia zmluva medzi JUDr. Martinom Glváčom a Mgr. Ivetou Glváčovou po
zániku manželstva na prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/4 k pozemku C-KN
parc.č. 2643/65 a k stavbe – rekreačnej chate,
• pripravená Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na pozemok C-KN
parc.č. 2643/65 podľa prepracovaného geometrického plánu,
• podaná Žiadosť o opätovné schválenie predaja pozemkov na MsÚ v Senci prijatá 29.06.2017,
kde žiadatelia uvádzajú aj dôvody, prečo neboli vykonané potrebné právne úkony (príloha č.8),
• doplnenie žiadosti zo dňa 16.08.2017, kde bola upravená presná identifikácia parciel,
z dôvodu potrebného prepracovania geometrického plánu a následne predloženie nového
geometrického plánu č.3006/2017 zo dňa 04.07.2017 (každá parcela bola označená
samostatným parcelným číslom, nie dielmi) (príloha č.9, 10).
Geometrický plán č.3006/2017 zo dňa 04.07.2017, čo sa týka predmetu predaja - rozsahu
a výmer parciel, je identický s pôvodným geometrickým plánom č. 1/2005 zo dňa 07.04.2005.
Diely boli zmenené na parcelné čísla, aby bol geometrický plán zapísateľný do operátu katastra
nehnuteľností, nakoľko sa ním rieši viacej právnych úkonov.

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

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku
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