
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľností v areáli ČOV – Ladislav Gujber, Klára 
Nováková, Mészáros Gyuláné  

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Senec, a to: 

A. pozemok registra E-KN parc.č. 975/1 orná pôda o výmere cca 320 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č. 4758  od podielových spoluvlastníkov: 

Ing. Ladislav Gujber  3/8   
Ing. Klára Nováková  3/24  
r. Sedalová 
Mészáros Gyuláné  3/24 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
 
za kúpnu cenu vo výške 45,- €/m2. 

B. pozemok registra E-KN parc.č. 975/2 orná pôda o výmere cca 640 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č. 4856  od podielových spoluvlastníkov: 

Ing. Klára Nováková  1/24  
r. Sedalová 
Mészáros Gyuláné  1/24 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
 
za kúpnu cenu vo výške 45,- €/m2. 
 

II.    MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Senec, a to pozemkov: 

 
A. pozemok registra E-KN parc.č. 975/1 orná pôda o výmere cca 320 m2 evidovaný na liste 

vlastníctva č. 4758  od podielových spoluvlastníkov: 

Ing. Ladislav Gujber  3/8   
Ing. Klára Nováková  3/24  
r. Sedalová 
Mészáros Gyuláné  3/24 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
 
za kúpnu cenu vo výške 45,- €/m2. 



B. pozemok registra E-KN parc.č. 975/2 orná pôda o výmere cca 640 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č. 4856  od podielových spoluvlastníkov: 

Ing. Klára Nováková  1/24  
r. Sedalová 
Mészáros Gyuláné  1/24 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
 
za kúpnu cenu vo výške 45,- €/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 odkúpenie nehnuteľností - Ladislav Gujber, Klára Nováková, Mészáros Gyuláné 
 
Predmet odkúpenia: 
 
A. Pozemok registra E-KN parc.č. 975/1 orná pôda o výmere cca 320 m2 (v areáli ČOV) evidovaný 
na LV č. 4758 v k.ú.Senec. 
 
Podieloví spoluvlastníci:   
 
1. Ing. Ladislav Gujber o veľkosti 3/8  výmera cca 120 m2 

2. Ing. Klára Nováková o veľkosti 3/24  výmera cca   40 m2 
r. Sedalová 
3. Mészáros Gyuláné   o veľkosti 3/24  výmera cca   40 m2 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
Spolu:    o veľkosti 5/8  výmera cca 200 m2 

 
Zostane nevysporiadaný podiel o veľkosti 3/8, väčšinou v podielovom spoluvlastníctve neznámych 
vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu.  
 
B. Pozemok registra E-KN parc.č. 975/2 orná pôda o výmere cca 640 m2 (v areáli ČOV) evidovaný 
na LV č. 4856 v k.ú.Senec. 
 
Podieloví spoluvlastníci:   
 
1. Ing. Klára Nováková o veľkosti 1/24 výmera cca   27 m2 
r. Sedalová 
2. Mészáros Gyuláné   o veľkosti 1/24 výmera cca   27 m2 
r. Csizmazia Zsuzsana Andrea 
Spolu:    o veľkosti 1/12 výmera cca   54 m2 

 
Zostane nevysporiadaný podiel o veľkosti 11/12, väčšinou v podielovom spoluvlastníctve neznámych 
vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu.  
 
Lokalita: areál ČOV, Šamorínska ul., k.ú. Senec 
 

Podieloví spoluvlastníci predložili návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v areáli ČOV, 
sčasti aj zastavaných stavbou. Navrhujú kúpnu cenu vo výške 55,00 €/m2. Na predmetné pozemky sú 
uzatvorené nájomné zmluvy na dobu určitú do r.2042.  
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 26.09.2017: doporučuje odkúpenie nehnuteľností 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 27.09. 2017: doporučuje odkúpenie nehnuteľností za kúpnu cenu vo 
výške 35,- €/m2 

 
Podieloví spoluvlastníci nesúhlasia s návrhom finančnej komisie a navrhujú kúpnu cenu vo výške 45,- 
€/m2.  
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 23.01.2018: súhlasí s odkúpením nehnuteľností za kúpnu cenu 
vo výške 45,- €/m2 

 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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