
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Dagmar Kontárová a František 
Kontár 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 

Časť pozemku registra C-KN parc.č. 1603 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 

neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 
1636 zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po 
zápise ROEP pre Ing. Dagmar Kontárovú v ½-ine a Františka Kontára v ½-ine za kúpnu 
cenu vo výške 30,- €/m2. 

II.       MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko predmetný pozemok je priľahlý pozemok, ktorý bezprostredne susedí s 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. 

 

III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  

Časť pozemku registra C-KN parc.č. 1603 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 

neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 
1636 zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po 
zápise ROEP pre Ing. Dagmar Kontárovú v ½-ine a Františka Kontára v ½-ine za kúpnu 
cenu vo výške 30,- €/m2. 

IV.     MsZ  poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a predložiť ho 
na ďalšie zasadnutie MsZ.  

 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Dagmar Kontárová a František Kontár. 
 
Predmet odpredaja: 
 
Časť pozemku registra C-KN parc.č. 1603 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 

neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 
1636 zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po 
zápise ROEP v k.ú.Senec. 
 
Lokalita: Vrbenského ul., k.ú. Senec 
 

Kupujúci:  Ing. Dagmar Kontárová 1/2 a František Kontár 1/2 

Ing. Dagmar Kontárová a František Kontár každý v 1/2 sú spoluvlastníkmi priľahlých 
nehnuteľností – rodinného domu postaveného na pozemku C-KN parc.č. 1568/1 a pozemkov 
C-KN parc.č. 1568/1 a 1569.  
 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 27.06.2017:  nedoporučuje odpredaj pozemku 
 

 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 27.09. 2017: nedoporučuje odpredaj pozemku 
 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 29.11.2017: doporučuje odpredaj pozemku za kúpnu 
cenu vo výške 30,- €/m2 

 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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