
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.09.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Bohumil Olšovský a manželka Ivona 
Olšovská 

 

Návrh na uznesenie: 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 147/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2 
neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 936/106 
zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP pre 
Bohumila Olšovského a manželku Ivonu Olšovskú rod. Špalkovú. 

 

II.   MsZ neschvaľuje odpredaj pozemku v katastrálnom území Senec:  

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 147/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2 
neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 936/106 
zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP pre 
Bohumila Olšovského a manželku Ivonu Olšovskú rod. Špalkovú. 

 
 
 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
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Návrh na odpredaj nehnuteľnosti. 
 
Predmet odpredaja: 
 
Časť pozemku registra C-KN parc.č. 147/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2 

neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 
936/106 zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po 
zápise ROEP v k.ú.Senec. 
 
Lokalita: Robotnícka ul., k.ú. Senec 
 

 

Kupujúci:  Ing. Bohumil Olšovský a manželka Ivona Olšovská rod. Špalková 
 

Ing. Bohumil Olšovský a manželka Ivona Olšovská sú vlastníkmi bytu č.1 na prízemí 
v rodinnom dome s 3 bytovými jednotkami postavenom na pozemku C-KN parc.č. 197/5 
a vlastníkmi bezprostredne priľahlého pozemku C-KN parc.č. 197/1.  
 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 30.05.2017: nedoporučuje odpredaj ani prenájom 
pozemku; (komisia žiada o odkúpenie protiľahlého pozemku E-KN p.č.189 od Evy 
Dianiškovej na rozšírenie cesty) 
 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 07.06.2017: nedoporučuje odpredaj ani prenájom 
pozemku 
 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 30.08.2017:   nesúhlasí 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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