
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Lýdia Búciová 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území 
Senec: 
 
A.  
● pozemok C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaný na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec, pre nadobúdateľa: Ing. Lýdia Búciová rod. Fujková za 
sumu 140,-€/m2, čo činí za výmeru 18 m2  spolu 2 520,-€. 
 
B. 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/425 ostatné plochy o výmere 138 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č. 2371/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa 
geometrického plánu č.77/2016 vyhotoveného Filip Fronc – GEOMEP, pre nadobúdateľa: Ing. 
Lýdia Búciová rod. Fujková za sumu 140,-€/m2, čo činí za výmeru 138 m2  spolu 19 320,-€. 
 

II.  
A. 
MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN parc.č. 2371/237 ako pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. 
 
B. 
MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľností C-KN parc.č.2371/425 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 pozemok C-KN parc.č.2371/425 je priľahlým 
pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a je 
dlhodobo užívaný ako súčasť nehnuteľností. 

 
III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Senec:  

 
A. 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaný na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec, pre nadobúdateľa: Ing. Lýdia Búciová rod. Fujková za 
sumu 140,-€/m2, čo činí za výmeru 18 m2  spolu 2 520,-€. 
 
 



B. 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/425 ostatné plochy o výmere 138 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č. 2371/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa 
geometrického plánu č.77/2016 vyhotoveného Filip Fronc – GEOMEP, pre nadobúdateľa: Ing. 
Lýdia Búciová rod. Fujková za sumu 140,-€/m2, čo činí za výmeru 138 m2  spolu 19 320,-€. 
 
 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia.   
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 odpredaj nehnuteľností – Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter 
Čačala 

Návrh na uznesenie: 

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

● pozemok C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaný na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec do podielového spoluvlastníctva Ing. Petrovi Čačalovi 
v 1/2 a Ing. Lýdii Búciovej v 1/2, 

● pozemky oddelené geometrickým plánom č.29092017 vyhotovený GEOMETRES s.r.o., a to 
pozemok registra C-KN parc.č. 2371/443 ostatné plochy o výmere 69 m2 do výlučného 
vlastníctva Ing. Petrovi Čačalovi  a pozemok registra C-KN parc.č. 2371/444 ostatné plochy 
o výmere 69 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Lýdii Búciovej  

za kúpnu cenu vo výške 140,-€/m2. 
 

 
II. MsZ neschvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Senec:  

 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 zapísaný na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec do podielového spoluvlastníctva Ing. Petrovi Čačalovi 
v 1/2 a Ing. Lýdii Búciovej v 1/2, 
 
● pozemky oddelené geometrickým plánom č.29092017 vyhotovený GEOMETRES s.r.o., a to 
pozemok registra C-KN parc.č. 2371/443 ostatné plochy o výmere 69 m2 do výlučného 
vlastníctva Ing. Petrovi Čačalovi  a pozemok registra C-KN parc.č. 2371/444 ostatné plochy 
o výmere 69 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Lýdii Búciovej  

za kúpnu cenu vo výške 140,-€/m2. 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  
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Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter Čačala 
  

Predmet odpredaja: 
 
1. Pozemok registra C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 

evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec, v k.ú.Senec, zastavaný 
rekreačnou chatou súpis.č.492, ktorá je podľa LV č. 3754 evidovaná vo výlučnom 
vlastníctve Ing. Lýdie Búciovej (zapísaná na LV dňa 27.04.2017). 
 
2. Pozemok registra C-KN parc.č. 2371/425 ostatné plochy o výmere 138 m2 oddelený od 
pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta 
Senec, podľa geometrického plánu č.77/2016 vyhotoveného Filip Fronc – GEOMEP 
(vypracovaný podľa návrhu komisie výstavby a ÚP zo dňa 26.09.2017) (príloha č.13). 
 
Lokalita: Slnečné jazerá - juh, k.ú. Senec 
 
Kupujúci:  Ing. Lýdia Búciová rod. Fujková  
 
Ing. Peter Čačala podal na MsÚ dňa 06.05.2016 žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 
2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 (príloha č.1). Podľa tvrdenia žiadateľa 
sa cez pozemok C-KN parc.č. 2371/237 realizuje zásobovanie a vstupuje do rekreačnej chaty 
postavenej na pozemku „C“ parc.č. 2371/80 v podielovom spoluvlastníctve Ing. P.Čačalu v 1/2 
a Ing. Lýdie Búciovej v 1/2 (vyznačené v prílohe č.2). 
 
Komisia výstavby a ÚP dňa 31.05.2016 doporučila odpredaj pozemku C-KN parc.č. 
2371/237, ale aj časti pozemku C-KN parc.č. 2371/1 (parkovisko) v rozsahu cca 3,90 m od 
cesty, rovnobežne s cestou - zóna č.1 pre Ing.Čačalu a Ing.Buciovú do podielového 
spoluvlastníctva (príloha č.3).  
Ing. Peter Čačala predložil geometrický plán č.17112016 vyhotovený GEOMETRES s.r.o., 
vypracovaný podľa návrhu komisie výstavby a ÚP, podľa ktorého sa od pozemku C-KN parc.č. 
2371/1 oddelila C-KN parc.č. 2371/430 ostatné plochy o výmere 94 m2 (časť parkoviska) 
(príloha č.4).  
 
Finančná komisia dňa 28.09.2016 doporučila odpredaj pozemkov za sumu 120,- €/m2. 
 
Návrh na odpredaj predmetných pozemkov do podielového spoluvlastníctva Ing. Petrovi 
Čačalovi a Ing. Lýdii Búciovej každý v 1/2-ine bol predložený na zasadnutí Mestskej rady 
dňa 22.03.2017, ktorá súhlasila s odpredajom pozemkov za sumu 120,- €/m2 a na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva dňa 06.04.2017, kde bol návrh z rokovania stiahnutý, nakoľko 
p.Ing. Lýdia Búciová podala námietku voči odpredaju predmetných pozemkov prijatú na MsÚ 
Senec dňa 04.04.2017 (príloha č.5).  
 
Ing. Lýdia Búciová podala na MsÚ dňa 05.04.2017 žiadosti o odkúpenie predmetných 
pozemkov do jej výlučného vlastníctva (príloha č.6). Ing. Peter Čačala podal na MsÚ dňa 
21.04.2017 námietky vo veci odpredaja predmetných pozemkov (príloha č.7).  
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Návrh na odpredaj predmetných pozemkov do výlučného vlastníctva Ing. Lýdii Búciovej na 
základe jej žiadosti, spolu s námietkami Ing. Petra Čačalu bol predložený na zasadnutí Komisie 
výstavby a ÚP dňa 25.04.2017, ktorá doporučila odpredaj pozemku podľa schváleného 
návrhu komisiou výstavby a ÚP zo dňa 31.05.2016 (príloha č.3) až po predložení 
vzájomnej dohody medzi Ing.Búciovou a Ing. Čačalom. 
 
Ing. Lýdia Búciová podala na MsÚ dňa 28.08.2017 opätovne žiadosť o odkúpenie predmetných 
pozemkov do jej výlučného vlastníctva (príloha č.8), s odôvodnením neopodstatnenosti 
námietok p.Čačalu. 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 26.09.2017: doporučuje odpredaj pozemku 
v rozsahu uvedenom v návrhu v prospech žiadateľky Ing. Búciovej, zóna č.1 (príloha č.14) 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 27.09. 2017: doporučuje odpredaj nehnuteľností za 
kúpnu cenu vo výške 140,- €/m2 

 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 23.01.2018: súhlasí s odpredajom pozemkov pre 
Ing. Lýdiu Búciovú za sumu 140,- €/m2  
 
 
 
Ing. Peter Čačala podal na MsÚ Senec: 

- dňa 10.11.2017 námietky vo veci odpredaja pozemkov (príloha č.9), 
- dňa 13.11.2017 žiadosť na odpredaj pozemkov (príloha č.10), 
- dňa 22.11.2017 sprievodná správa a objasnenie k podaniu námietok vo veci odpredaja 

pozemkov zo dňa 09.11.2017 (podané na MsÚ 10.11.) (príloha č.11). 

Ing. Peter Čačala navrhuje odpredaj pozemkov nasledovne: 
 
1. Pozemok registra C-KN parc.č. 2371/237 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
zastavaný rekreačnou chatou, ktorá je evidovaná vo výlučnom vlastníctve Ing. Lýdie 
Búciovej navrhuje odpredať do podielového spoluvlastníctva každému v ½ (čiže Ing. Čačala 
½ a Ing. Búciová ½), 
 
2. Časť parkoviska – pozemky oddelené geometrickým plánom č.29092017 vyhotovený 
GEOMETRES s.r.o. (príloha č.11), a to pozemok registra C-KN parc.č. 2371/443 ostatné 
plochy o výmere 69 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Petrovi Čačalovi  a pozemok registra C-
KN parc.č. 2371/444 ostatné plochy o výmere 69 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Lýdii 
Búciovej.   
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 23.01.2018: nesúhlasí s odpredajom pozemkov 
podľa návrhu Ing. Petra Čačalu 
 
Ing. Lýdia Búciová podala na MsÚ Senec: 

- dňa 04.01.2018 vyjadrenie k námietkam p.Čačalu (príloha č.12), 
- dňa 09.01.2018 vyjadrenie k žiadosti na odpredaj pozemkov zo dňa 10.11.2017 – podanie 

námietky voči nej (príloha č.13). 
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Podľa aktuálnych výpisov z katastra nehnuteľností – listov vlastníctva: 
je Ing. Lýdia Búciová výlučná vlastníčka priľahlých nehnuteľností – rekreačnej chaty 
postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2371/81 a 2371/237 a pozemkov C-KN parc.č. 2371/81, 
2371/236  a  
Ing. Peter Čačala s Ing. Lýdiou Búciovou sú každý v 1/2-ine spoluvlastníkmi susediacich  
nehnuteľností – rekreačnej chaty postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2371/80 a pozemkov C-
KN parc.č. 2371/80, 2371/269, 2371/270, 2371/271. 
 
 
 
 
 

Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 
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