
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – Eliška Benická 

 

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9845 
v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/15 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 90 m2 od vlastníka: Eliška Benická rod. Kubasová v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, 
čo činí za výmeru 90 m2  spolu 2 250,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty a chodníka v lokalite 
Bratislavská ulica v Senci. 

 
II.     

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9845 v katastrálnom 
území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 

od vlastníka: Eliška Benická rod. Kubasová v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, čo činí za výmeru 
90 m2  spolu 2 250,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty a chodníka v lokalite Bratislavská 
ulica v Senci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – Ladislav Ďuriš a spol. 

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 9849 
v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/19 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 88 m2, od podielových spoluvlastníkov: 

Ladislav Ďuriš   1/2 
rod. Ďuriš    
Daniela Ďurišová-Weber 1/4  
rod. Ďurišová  
Blanka Ortoleva  1/4  
rod. Ďurišová  
 
za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, čo činí za výmeru 88 m2  spolu 2 200,- €,  za účelom vybudovania 
cyklistickej cesty a chodníka v lokalite Bratislavská ulica v Senci. 

II.     

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 9849 v katastrálnom 
území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, 
od podielových spoluvlastníkov: 

Ladislav Ďuriš   1/2 
rod. Ďuriš    
Daniela Ďurišová-Weber 1/4  
rod. Ďurišová  
Blanka Ortoleva  1/4  
rod. Ďurišová  
 
za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, čo činí za výmeru 88 m2  spolu 2 200,- €,  za účelom vybudovania 
cyklistickej cesty a chodníka v lokalite Bratislavská ulica v Senci. 

 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľností – Dušan Páleníček 

 

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č.9843 
v katastrálnom území Senec, a to pozemkov registra E-KN: 

● parc.č. 3788/4 záhrady o výmere 58 m2, 
● parc.č. 3788/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
● parc.č. 3788/13 záhrady o výmere 158 m2 
od vlastníka: Dušan Páleníček rod. Páleníček v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, čo činí 

za výmeru 239 m2  spolu 5 975,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty a chodníka v lokalite 
Bratislavská ulica v Senci. 

 
II.     

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č.9843 
v katastrálnom území Senec, a to pozemkov registra E-KN: 

● parc.č. 3788/4 záhrady o výmere 58 m2, 
● parc.č. 3788/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
● parc.č. 3788/13 záhrady o výmere 158 m2 
od vlastníka: Dušan Páleníček rod. Páleníček v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2, čo činí 

za výmeru 239 m2  spolu 5 975,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty a chodníka v lokalite 
Bratislavská ulica v Senci. 

 

 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Návrh na vysporiadanie nehnuteľností – odkúpenie nehnuteľností - Bratislavská ulica 
(cyklotrasa a chodník). 

 
 

A. Predmet odkúpenia: 
 
Pozemky registra E-KN, evidované na LV č. 9843 v k.ú.Senec: 

● parc.č. 3788/4 záhrady o výmere 58 m2, 
● parc.č. 3788/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
● parc.č. 3788/13 záhrady o výmere 158 m2. 

 
Spolu: 239 m2 

 
Vlastník:  Dušan Páleníček rod.Páleníček 
 
 
 
 
 

B. Predmet odkúpenia: 
 
Pozemok registra E-KN parc.č. 3788/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, 
evidovaný na LV č. 9845 v k.ú.Senec. 
 
Vlastník:  Eliška Benická rod. Kubasová 
 
 
 
 
 

C. Predmet odkúpenia: 
 
Pozemok registra E-KN parc.č. 3788/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, 
evidovaný na LV č. 9849 v k.ú.Senec. 
 
Podieloví spoluvlastníci:   
 
1. Daniela Ďurišová-Weber o veľkosti 1/4 
rod. Ďurišová  

2. Ladislav Ďuriš  o veľkosti 1/2 
rod. Ďuriš  
3. Blanka Ortoleva   o veľkosti 1/4  
rod. Ďurišová 
 
 
 
 
 
 



 
Mesto Senec plánuje vybudovať cyklistickú cestu na Bratislavskej ulici v Senci medzi 

Billou a Tescom. K vydaniu stavebného povolenia je potrebné vysporiadať pozemky v danej 
lokalite, v katastrálnom území Senec.  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.52/2017, zo dňa 06.04.2017:  
schvaľuje odkúpenie pozemkov za sumu vo výške 25,- €/m2 
 

Nakoľko pri nadobúdaní nehnuteľného majetku do vlastníctva obce musí byť v uznesení 
MsZ okrem vymedzenia kúpnej ceny aj nezameniteľným spôsobom identifikovaný predmet 
prevodu a dostatočné označenie prevodcov, upresnený návrh na prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve konkrétnych fyzických osôb je predložený na zasadnutí MsR a MsZ v Senci.  
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 23.01.2018: súhlasí s odkúpením pozemkov za sumu vo 
výške 25,- €/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku  
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