
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.02.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľností – ATOPS, s.r.o. 

Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom častí pozemkov v k.ú. Senec, a to: 
- časť  pozemku C-KN parc. č. 625/1 o výmere 172 m2   
- časť pozemku E-KN parc. č. 2274/1 o výmere  438 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/101 o výmere 543 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/201 o výmere 112 m2 

- časť  pozemku E-KN parc. č. 2282/3  o výmere 46 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2349/2   o výmere 3 m2    
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2350  o výmere 26 m2   
 - časť  pozemku E-KN parc. č. 2351   o výmere 34 m2   
spolu o výmere 1374 m2 (v zmysle situácie 1. a 2., ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tohto 
návrhu) pre spol. ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 429 701 za 
nájomné vo výške 1,-€/m2/rok, počas doby výstavby, do právoplatnosti kolaudácie 
stavebných objektov SO 02.1 Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie miestnej komunikácie a SO 
02.2 Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61 a za podmienky následného prevedenia 
stavebných objektov najneskôr do 60 dní po ich kolaudácii do majetku Slovenskej správy 
ciest ako správcu cesty I. triedy. 
 

II. MsR 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 nájomca vybuduje na vlastné náklady na predmete prenájmu stavebný objekt SO 02.1 
Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie miestnej komunikácie a stavebný objekt SO 02.2 
Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61, ktoré po kolaudácii prevedie do majetku 
Slovenskej správy ciest ako správcu cesty I. triedy. 
 
 
III. MsR súhlasí s prenájom častí pozemkov v k.ú. Senec, a to: 
- časť  pozemku C-KN parc. č. 625/1 o výmere 172 m2   
- časť pozemku E-KN parc. č. 2274/1 o výmere  438 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/101 o výmere 543 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/201 o výmere 112 m2 

- časť  pozemku E-KN parc. č. 2282/3  o výmere 46 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2349/2   o výmere 3 m2    
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2350  o výmere 26 m2   
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2351   o výmere 34 m2   
spolu o výmere 1374 m2 (v zmysle situácie 1. a 2., ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tohto 
návrhu) pre spol. ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 429 701 za 
nájomné vo výške 1,-€/m2/rok, počas doby výstavby, do právoplatnosti kolaudácie 
stavebných objektov SO 02.1 Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie miestnej komunikácie a SO 
02.2 Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61 a za podmienky následného prevedenia 



stavebných objektov najneskôr do 60 dní po ich kolaudácii do majetku Slovenskej správy 
ciest ako správcu cesty I. triedy. 
 
 
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej 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 a prenájom pozemkov (ATOPS, s.r.o.) 
 
Predmet odpredaja (v prílohách vyznačené červenou farbou): 
A. Pozemky na vybudovanie stavebného objektu SO 02.1 Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie 
miestnej komunikácie: 
- časť  pozemku C-KN parc. č. 625/1 o výmere 147 m2  
- časť pozemku E-KN parc. č. 2274/1 o výmere 289 m2  
 
B. Pozemky na vybudovanie stavebného objektu SO 02.2 Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61: 
- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/101 o výmere 185 m2 

- časť  pozemku E-KN parc. č. 2261/201 o výmere 106 m2 
SPOLU 727 m2 
 
Návrh výšky kúpnej ceny zo strany žiadateľa:    1,- €/ za 727 m2 

 
Predmet prenájmu (v prílohách vyznačené modrou farbou): 
A. Pozemky na vybudovanie stavebného objektu SO 02.1 Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie 
miestnej komunikácie o výmere  283 m2 

 
B. Pozemky na vybudovanie stavebného objektu SO 02.2 Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61 
o výmere 364 m2 

SPOLU 647 m2 

 
Lokalita: Trnavská, k.ú. Senec 
 
Žiadateľ: ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 429 701 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 24.10.2017: 

- doporučuje odpredaj  a prenájom pozemkov. V prípade, ak ATOPS, s.r.o. bude 
pokračovať vo výstavbe, komisia doporučuje zriadiť kruhový objazd v smere  na Svätý 
Martin 

 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 22.11.2017: 

- nedoporučuje odpredaj pozemkov, ale doporučuje prenájom pozemkov za cenu 1,- €/rok 
počas doby výstavby s tým, že v zmluve budú dohodnuté podmienky vybudovania 
stavebných objektov  
 

Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 29.11.2017 
- súhlasí s prenájmom pozemkov za nájomné vo výške 1,- €/m2/rok počas doby výstavby, 

do právoplatnosti kolaudácie stavebných objektov, za podmienky prevedenia stavebných 
objektov najneskôr do 60 dní po ich kolaudácii do majetku Slovenskej správy ciest ako 
správcu cesty I. triedy. 

 
Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 14.12.2017 
 
 
Poznámky:  
Žiadateľ si dňa 24.08.2017 podal žiadosť o odpredaj pozemkov v celkovej výmere 1531 m2 za účelom 
vybudovania stavebného objektu SO 02.1 Pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie miestnej komunikácie a 
vybudovania stavebného objektu SO 02.2 Križovatka na ceste I-61-Úprava cesty I-61. Dňa 
28.09.2017 žiadateľ podal opravu žiadosti, v ktorej žiada jednak: 

1. o odpredaj pozemkov v celkovej výmere 727 m2 a jednak  
2. o prenájom pozemkov v celkovej výmere 647 m2.  
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