
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.09.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie, zámenu nehnuteľností – Róbert Csabay 

 

Návrh na uznesenie: 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie alebo zámenu nehnuteľností v katastrálnom 
území Senec : 

Pozemky registra C-KN, evidované na LV č. 1843: 
• parc.č. 1904/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,  
• parc.č. 1923/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,   
• parc.č. 1926/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 

v podiele 1/2 od vlastníka: Róbert Csabay rod. Csabay. 

 
 

II.   MsZ neschvaľuje odkúpenie ani zámenou nehnuteľností v katastrálnom území 
Senec:  

Pozemky registra C-KN, evidované na LV č. 1843: 
• parc.č. 1904/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2,  
• parc.č. 1923/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,   
• parc.č. 1926/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 

v podiele 1/2 od vlastníka: Róbert Csabay rod. Csabay. 

 
 
 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Návrh na odkúpenie nehnuteľností príp. zámena nehnuteľností. 
 
Predmet odkúpenia: 
 
Pozemky registra C-KN, evidované na LV č. 1843 v spoluvlastníckom podiele 1/2 v 
k.ú.Senec: 

• parc.č. 1904/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2  
pozemok nachádzajúci sa na Štefánikovej ulici pri čerpacej stanici č.6 vo vlastníctve BVS, a.s., 

• parc.č. 1923/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2   
• parc.č. 1926/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 

pozemky na Dúhovej ulici pred bytovým domom, na ktorých sa nachádza park, chodníky 
a príjazdová cesta ku garážam za bytovým domom, pozemky užívajú vlastníci bytového domu 
postaveného na pozemku C-KN parc.č. 1924 a 1925 a vlastníci garáží nachádzajúcich sa za 
bytovým domom. 
 
Výmera spolu: 765 m2 podiel ½ t.j.382,5 m2 

 
Lokalita: Štefánikova a Dúhová ul., k.ú. Senec 
 

 
Vlastník:  Róbert Csabay rod. Csabay v podiele 1/2 
 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 25.04.2017: odkúpenie prípadne zámenu pozemkov 
nedoporučuje, ale  doporučuje ponúknuť odkúpenie pozemkov užívateľom, resp. vlastníkom 
priľahlých nehnuteľností. 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 07.06.2017: nedoporučuje odkúpenie ani zámenu 
nehnuteľností, navrhuje kontaktovať správcu bytovej jednotky a majiteľov priľahlých  
nehnuteľností. 
 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 30.08.2017:  nesúhlasí 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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