
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.09.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Rezníčková Stanislava 
a Rezníčková Iva 

Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 2310/62 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 16/2017 
zo dňa 28.04.2017 Ing. Richardom Bariakom, úradne overeného OÚ Senec, katastrálnym 
odborom dňa 11.05.2017 pod č. 805/2017 z pozemku C-KN parc. č. 2310/2 vedeného na Liste 
vlastníctva č. 2800, k.ú. Senec pre Rezníčkovú Stanislavu v podiele 6/10 k celku 
a Rezníčkovú Ivu v podiele 4/10 k celku za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m2, spolu vo výške 
9.000,- €. 
 
II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemku 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 bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov 
zastavaný dláždenou terasou s opornými múrmi, ktorá je neoddeliteľnou stavebnou súčasťou 
rekreačnej chaty a ktorú nadobúdatelia dlhodobo užívajú a realizujú jej opravy a údržbu.  
 
III. MsZ schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 2310/62 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 75 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 16/2017 zo 
dňa 28.04.2017 Ing. Richardom Bariakom, úradne overeného OÚ Senec, katastrálnym 
odborom dňa 11.05.2017 pod č. 805/2017 z pozemku C-KN parc. č. 2310/2 vedeného na Liste 
vlastníctva č. 2800, k.ú. Senec pre Rezníčkovú Stanislavu v podiele 6/10 k celku 
a Rezníčkovú Ivu v podiele 4/10 k celku za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m2, spolu vo výške 
9.000,- €. 
 
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 nehnuteľnosti (Rezníčková Stanislava a Rezníčková Iva) 
 
 
A. Predmet odpredaja: 
 
Pozemok: 
- novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2310/62 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 75 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 16/2017 z 28.04. 2017 Ing. 
Richardom Bariakom z pozemku C-KN parc. č. 2310/2 vedenej na LV č. 2800 
 
 
B. Lokalita: Rybárska ul., k.ú. Senec 
 
 
C. Žiadatelia: Rezníčková Stanislava v podiele 6/10 a Rezníčková Iva v podiele 
4/10. 
 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.10.2016: 

- doporučuje odpredaj pozemku, zóna č. 1 
 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 09.11.2016: 

- doporučuje odpredaj pozemku za cenu 120,- €/m2  
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 25.01.2016 

- súhlasí s odpredajom pozemku za cenu vo výške 120,- €/m2  
 

Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 09.02.2017 
- materiál stiahnutý, opätovne predložiť do Msz po dohode so susednými 

vlastníkmi 
 
Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 14.09.2017 
 
  
 
Poznámky: Rezníčková Stanislava v podiele 6/10 a Rezníčková Iva v podiele 4/10 sú 
podielovými spoluvlastníkmi rekreačnej chaty súp. č. 2533, postavenej na pozemku 
C-KN parc. č. 2329  a pozemkov: C-KN parc. č. 2329  a C-KN parc. č. 2340/29 v k.ú. 
Senec. 
Predmet odpredaja je zastavaný dláždenou terasou s opornými múrmi, ktorú 
žiadatelia dlhodobo užívajú a realizujú jej opravy a údržbu. 
Podľa vyjadrenia žiadateľov: je dláždená terasa neoddeliteľnou stavebnou 
súčasťou chaty, ktorá bola vybudovaná súčasne s chatou pôvodným investorom 
a zrejme nedopatrením nebol vysporiadaný pozemok pod celou terasou.  
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