číslo materiálu:

Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 14.09.2017

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – Katarína Vašová
Návrh na uznesenie:
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Senec, a to novovytvorených pozemkov: C-KN parc. č. 18/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 245 m2 a C- KN parc. č. 47/7 ostatné plochy o výmere 21 m2 vytvorených
geometrickým plánom č. 123/2017 zo dňa 17.07.2017 vyhotoveným Ing. Milicou Vaškovou
pre Katarínu Vašovú za sumu vo výške 30,- €/m2, spolu za 7.980,- €.

II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8. písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
keďže ide o priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa, ktoré
nadobúdateľ vrátane právnych predchodcov dlhodobo užíva, ktoré sú oplotené a ktoré sú
súčasťou areálu rodinného domu s dvorom a zároveň prístupovou cestou.

III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Senec,
a to novovytvorených pozemkov: C-KN parc. č. 18/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
245 m2 a C- KN parc. č. 47/7 ostatné plochy o výmere 21 m2 vytvorených geometrickým
plánom č. 123/2017 zo dňa 17.07.2017 vyhotoveným Ing. Milicou Vaškovou pre Katarínu
Vašovú za sumu vo výške 30,- €/m2, spolu za 7.980,- €.

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

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.
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Návrh na odpredaj nehnuteľností –Vašová Katarína
A. Predmet odpredaja:
Pozemky:
- novovytvorené pozemky: C-KN parc. č. 18/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
245 m2 a C-KN parc. č. 47/7 ostatné plochy o výmere 21 m2 vytvorené geometrickým
plánom č. 123/2017 zo dňa 17.07.2017 vyhotoveným Ing. Milicou Vaškovou
B. Lokalita: Pivničná štvrť, k.ú. Senec
C. Kupujúci: Katarína Vašová
Návrh komisie výstavby a ÚP zo dňa 05.11.2013:
- doporučuje odpredaj pozemkov podľa návrhu (Prílohy č. 2) o výmere 245 m2 a 24
m2, chodník neodpredávať.
Návrh Finančnej komisie zo dňa 20.11.2013 a 08.10.2014 a 27.05.2015:
- doporučuje odpredaj pozemkov za kúpnu cenu vo výške 70,- €/m2.
Návrh Mestskej rady zo dňa 25.11.2015:
súhlasí s odpredajom za sumu vo výške 30,- €/m2

Návrh Mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2015:
schvaľuje odpredaj pozemkov za sumu vo výške 30,- €/m2 a poveruje MsÚ
v Senci zabezpečiť geometrický plán na oddelenie pozemkov a následne opätovne
predložiť na schválenie do MsZ.

Návrh Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.09.2017:

Pozn.
Predmet odpredaja žiadateľka dlhodobo užíva vrátane právnych predchodcov (R. Cibuľa a Š.
Rigo), ktorí pozemok v minulosti oplotili a ktorý sa stal súčasťou areálu rodinného domu
s dvorom a zároveň je prístupovou cestou k rodinnému domu a k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľky.

