
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec – 
Fitti s.r.o. 

Návrh na uznesenie: 

I.  MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec 
Trnavská – Stará Tehelňa) Mestom Senec za kúpnu cenu vo výške 1,20 € od spol. Fitti s.r.o., 
SNP 13, 903 01 Senec, IČO: 46 664 181, a to: 

a) pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 8395 OÚ 
v Senci, katastrálneho odboru, a to: 
- C-KN parc.č. 5234/23 ostatné plochy o výmere 5932 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/36 ostatné plochy o výmere 208 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/49 ostatné plochy o výmere 117 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/60 ostatné plochy o výmere 140 m2, 
- C-KN parc.č. 5234/145 ostatné plochy o výmere 27 m2 a 

b) infraštruktúry: 
- pozemnej komunikácie vybudovanej v zmysle stavebného povolenia 
vydaného Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 327-12-Sc,Om zo 
dňa 28.3.2012 na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 
5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, ktorá bola daná do užívania na základe Rozhodnutia 
vydaného Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om 
dňa 19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014 a  
- verejného osvetlenia vybudovaného v zmysle stavebného povolenia vydaného 
Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 2093-08-Sc,Om zo dňa 
28.6.2011 na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 5234/49, C-
KN parc.č. 5234/60, ktoré bolo dané do užívania na základe Rozhodnutia vydaného 
Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om dňa 
19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014, 

za podmienok poskytnutia záruky v trvaní 2 rokov, predloženia zápisu z fyzickej obhliadky 
infraštruktúry poverenými zamestnancami MsÚ v Senci a predloženia znaleckého posudku na 
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov  a infraštruktúry. 
 
II. MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Trnavská – 
Stará Tehelňa) Mestom Senec za kúpnu cenu vo výške 1,20 € od spol. Fitti s.r.o., SNP 13, 903 
01 Senec, IČO: 46 664 181, a to: 

a) pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 8395 OÚ 
v Senci, katastrálneho odboru, a to: 

- C-KN parc.č. 5234/23 ostatné plochy o výmere 5932 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/36 ostatné plochy o výmere 208 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/49 ostatné plochy o výmere 117 m2,  
- C-KN parc.č. 5234/60 ostatné plochy o výmere 140 m2  



- C-KN parc.č. 5234/145 ostatné plochy o výmere 27 m2 a 
 

b) infraštruktúry: 
- pozemnej komunikácie vybudovanej v zmysle stavebného povolenia 
vydaného Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 327-12-Sc,Om zo 
dňa 28.3.2012 na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 
5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, ktorá bola daná do užívania na základe Rozhodnutia 
vydaného Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om 
dňa 19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014 a  
- verejného osvetlenia vybudovaného v zmysle stavebného povolenia vydaného 
Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 2093-08-Sc,Om zo dňa 
28.6.2011 na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 5234/49, C-
KN parc.č. 5234/60, ktoré bolo dané do užívania na základe Rozhodnutia vydaného 
Mestom Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om dňa 
19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014, 

za podmienok poskytnutia záruky v trvaní 2 rokov, predloženia zápisu z fyzickej obhliadky 
infraštruktúry poverenými zamestnancami MsÚ v Senci a predloženia znaleckého posudku na 
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov  a infraštruktúry. 
 
III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa splnenia 
podmienok tohto uznesenia. 
 
 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
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Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec –  
Fitti, s.r.o.  

 
Predmet odkúpenia: 

a) pozemky v k.ú. Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 8395 OÚ v Senci, katastrálneho odboru, 
a  to: 

 - C-KN parc.č. 5234/23 ostatné plochy o výmere 6013  m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/36 ostatné plochy o výmere  208 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/49 ostatné plochy o výmere 181 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/60 ostatné plochy o výmere 140 m2, 

- C-KN parc.č. 5234/145 ostatné plochy o výmere 27 m2 a 
b) infraštruktúra: 

- pozemná komunikácia vybudovaná v zmysle stavebného povolenia vydaného Mestom 
Senec, Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 327-12-Sc,Om zo dňa 28.3.2012 na C-KN 
parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, ktorá 
bola daná do užívania na základe Rozhodnutia vydaného Mestom Senec, Oddelením 
stavebného poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om dňa 19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014 
a  
- verejné osvetlenie vybudovaného v zmysle stavebného povolenia vydaného Mestom Senec, 
Oddelením stavebného poriadku č.j. Výst. 2093-08-Sc,Om zo dňa 28.6.2011 na C-KN parc.č. 
5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN parc.č. 5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, ktoré bolo 
dané do užívania na základe Rozhodnutia vydaného Mestom Senec, Oddelením stavebného 
poriadku č.j. Výst. 883-14-Sc,Om dňa 19.09.2014, právoplatného dňa 22.09.2014 . 

 
Lokalita: Stavba – Senec Trnavská – Stará Tehelňa, k.ú. Senec 
 
Predávajúci:  Fitti, s.r.o., SNP 13, 903 01 Senec, IČO: 46 664 181  
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP, zo dňa 21.05.2013: 
- doporučuje odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry 
 
Návrh Finančnej komisie, zo dňa 28.05.2013: 
- doporučuje odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry za kúpnu cenu vo výške 1,20 €.  
 
Návrh MsR zo dňa 05.06.2013:   súhlasí   1,20 € 
 
Návrh MsZ zo dňa 20.06.2013: Uznesením MsZ č. 78/2013 MsZ schválilo odkúpenie nehnuteľností 
a infraštruktúry (Stavba – Senec Trnavská – Stará Teheľňa) Mestom Senec na základe zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve po kolaudácii infraštruktúry a postavení 90 % rodinných domov. 
 
Návrh MsR v Senci zo dňa 29.11.2017: súhlasí s odkúpením nehnuteľností a infraštruktúry 
(Stavba – Senec Trnavská – Stará Tehelňa) za kúpnu cenu 1,20 € a za podmienok: poskytnutie 
záruky v trvaní 2 rokov, predloženie zápisu z fyzickej obhliadky infraštruktúry poverenými 
zamestnancami MsÚ v Senci, predloženie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
infraštruktúry a pozemkov 
 
Návrh MsZ v Senci zo dňa 14.12.2017: 
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