
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľností – Anna Kapounová 

 

Návrh na uznesenie: 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senec : 

● časť pozemkov C-KN parc.č. 4227/9, 4228/3, 4415/1 a 4416/2 o celkovej výmere cca 370 m2 od 
vlastníka: Anna Kapounová rod. Kováčová za sumu vo výške 74, 57 €/m2. 

 
 

II.   MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senec:  

● časť pozemkov C-KN parc.č. 4227/9, 4228/3, 4415/1 a 4416/2 o celkovej výmere cca 370 m2 od 
vlastníka: Anna Kapounová rod. Kováčová za sumu vo výške 74, 57 €/m2. 

 
III.   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 vysporiadanie nehnuteľností. 
 
Mesto Senec plánuje celkovú rekonštrukciu okružnej križovatky na ceste II/503 a III/5037 na 
Pezinskej a Diaľničnej ulici v Senci, z dôvodu zvýšenia výkonnosti križovatky.  
Mesto Senec v zastúpení primátorom mesta vyzvalo vlastníčku pozemkov nachádzajúcich sa 
v priestore križovatky p.Annu Kapounovú, aby predložila návrh na ich vysporiadanie. 
Pani Anna Kapounová sa listom zo dňa 23.09.2014 vyjadrila, že má záujem o vysporiadanie 
vlastníckych práv k pozemkom a požaduje, aby tvar vysporiadanej časti predmetných 
pozemkov nenarúšal celistvosť a tvar pozemkov.  
 
Po rokovaní na MsÚ v Senci dňa 10.11.2014 a 13.01.2015 p. Anna Kapounová navrhuje 
odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 80,- €/m2 v rozsahu vyznačenom v prílohe.   
Jedná sa o vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Senec, a to časť pozemkov C-KN 
parc.č. 4227/9, 4228/3, 4415/1 a 4416/2 o celkovej výmere cca 370 m2. 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 27.01.2015: doporučuje odkúpenie pozemku 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 11.03.2015: doporučuje odkúpenie pozemku za kúpnu 
cenu 35,- €/m2 

 
P.Anna Kapounová sa vyjadrila listom zo dňa 20.4.2015, že nesúhlasí s navrhovanou kúpnou 
cenou pozemkov vo výške 35,- €/m2. 
 
Uznesenie Mestskej rady č. 51/2015, zo dňa 10.06.2015: doporučuje vyvolať rokovanie 
s vlastníčkou pozemkov, ohľadom výšky kúpnej ceny 
 
Po rokovaní na MsÚ Senec dňa 16.7.2015 p. Anna Kapounová predložila písomné vyjadrenie 
podané na MsÚ Senec dňa 27.08.2016,v ktorom navrhuje kúpnu cenu vo výške 80,- €/m2.   
 
Mestská rada, zo dňa 25.11.2015: poslanci materiál stiahli z rokovania a požiadali, aby 
mesto ešte rokovalo o cene pozemku. 
 
Po rokovaní na MsÚ Senec dňa 19.1.2016 bolo dohodnuté, že vlastníčka pozemku si dá 
vypracovať znalecký posudok a predloží ho spolu s návrhom kúpnej ceny. Podľa 
predloženého znaleckého posudku č. 03/2016 zo dňa 07.02.2016 vyhotoveného Ing. 
Róbertom Takácsom je jednotková hodnota pozemku 74, 57 €/m2. 
 
Uznesenie Mestskej rady, zo dňa 20.04.2016: súhlasí za kúpnu cenu 50,-€/m2 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 54/2016, zo dňa 05.05.2016: schválené za kúpnu 
cenu 50,-€/m2 
 
Vlastníčka nehnuteľností p.Anna Kapounová zastúpená synom Ing. Jánom Kapounom 
nesúhlasí s výškou kúpnej ceny 50,- €/m2. 
 
Uznesenie Mestskej rady, zo dňa 29.11.2017: nesúhlasí s odkúpením nehnuteľností 
 
 
 
 
     Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, odd. správy majetku 
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