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Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku 
Mesta Senec (Malý Biel) 

Návrh na uznesenie: 

I.  MsZ prerokovalo návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta 
Senec v lokalite - Obytná zóna – Senec – Západ - Malý Biel, a to: 
 

A. pozemkov: 
- C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/84 ostatné plochy o výmere 19 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/85 ostatné plochy o výmere 28 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672 

od Heleny Šefčovičovej, Púpavová 28, 941 06 Bratislava; 
 
B. pozemkov: 
- C-KN parc. č. 5538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3469 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4673  
- C-KN parc. č. 5538/111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedenej na Liste 

vlastníctva č. 4673  
- novovytvorená parcela C-KN parc. č. 5538/54 ostatné plochy o výmere 1120 m2, 

vytvorená geometrickým plánom č. 73/2018 vyhotoveným A. Sztraceným – GEODETIKA, 
s.r.o. dňa 31.5.2018 z C-KN parc.č . 5538/54 o výmere 1169 m2 vedenej na Liste vlastníctva 
č. 4673  

- od Evy Bednaričovej, Cígeľská 6, 831 06 Bratislava, 
 
C.   komunikácií a chodníkov na pozemkoch: C-KN parc.č. 5538/1 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3469 m2, vedenej na LV č. 4673 a  C-KN parc. č. 5537/78 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 483 m2, vedenej na Liste vlastníctva č. 4672, k.ú. Senec 
vybudovaných v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo dňa 
08.06.2010, ktoré boli dané do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 722-15-Sc,Om zo dňa 
25.06.2015, právoplatné 26.06.2015  

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec,  
 
D.  komunikácií a chodníkov na pozemkoch: C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672, C-KN parc. č. 5538/111 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4673, k.ú. 
Senec vybudovanej v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo 
dňa 08.06.2010, ktorá bola daná do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 1034-16-Sc,Om zo dňa 
19.09.2016, právoplatné 20.09.2016,  

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec a   
 
E.  verejného osvetlenia na C-KN parc. č. 5538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

3469 m2, vedenej na LV č. 4673 a  C-KN parc. č. 5537/78 ostatné plochy o výmere 483 
m2, vedenej na Liste vlastníctva č. 4672, C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a 
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nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672, , C-KN parc. č. 5538/111 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4673  k.ú. 
Senec, vybudovaného v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo 
dňa 08.06.2010, ktoré bolo dané do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 722-15-Sc,Om zo dňa 
25.06.2015, právoplatné 26.06.2015,   

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

F. parčíku na pozemku C-KN  parc. č. 5538/54 ostatné plochy o výmere 1120 m2, vedenej na 
Liste vlastníctva č. 4673 a spevnené plochy na pozemku  C-KN 5537/84 ostatné plochy 
o výmere 19 m2 , vedenej na Liste vlastníctva č. 4673, k.ú. Senec 

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

G. chodníka  na pozemku C-KN parc. č. 5537/85 ostatné plochy o výmere 28 m2, vedená na 
Liste vlastníctva č. 4672, k.ú. Senec 

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

 
po splnení nasledovných podmienok: predloženie dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa predmetu 
bezodplatného prevodu, poskytnutie 3.ročnej záručnej doby, vykonanie fyzickej obhliadky predmetu 
bezodplatného prevodu oprávneným zamestnancom Mesta Senec za účelom splnenia technických 
podmienok a podpísanie preberacieho protokolu, predloženie znaleckého posudku na určenie reálnej 
hodnoty komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia, nie starší ako 3 mesiace (originál). 
 
 
II. MsZ schvaľuje bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec, a to: 

H. pozemkov: 
- C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/84 ostatné plochy o výmere 19 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672 
- C-KN parc. č. 5537/85 ostatné plochy o výmere 28 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672 

od Heleny Šefčovičovej, Púpavová 28, 941 06 Bratislava; 
 
I. pozemkov: 
- C-KN parc. č. 5538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3469 m2, vedená na Liste 

vlastníctva č. 4673  
- C-KN parc. č. 5538/111 zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedenej na Liste 

vlastníctva č. 4673  
- novovytvorená parcela C-KN parc. č. 5538/54 ostatné plochy o výmere 1120 m2, 

vytvorená geometrickým plánom č. 73/2018 vyhotoveným A. Sztraceným – GEODETIKA, 
s.r.o. dňa 31.5.2018 z C-KN parc.č . 5538/54 o výmere 1169 m2 vedenej na Liste vlastníctva 
č. 4673  

- od Evy Bednaričovej, Cígeľská 6, 831 06 Bratislava, 
 
J.   komunikácií a chodníkov na pozemkoch: C-KN parc.č. 5538/1 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3469 m2, vedenej na LV č. 4673 a  C-KN parc. č. 5537/78 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 483 m2, vedenej na Liste vlastníctva č. 4672, k.ú. Senec 
vybudovaných v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo dňa 
08.06.2010, ktoré boli dané do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 722-15-Sc,Om zo dňa 
25.06.2015, právoplatné 26.06.2015  

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec,  
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K.  komunikácií a chodníkov na pozemkoch: C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672, C-KN parc. č. 5538/111 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4673, k.ú. 
Senec vybudovanej v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo 
dňa 08.06.2010, ktorá bola daná do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 1034-16-Sc,Om zo dňa 
19.09.2016, právoplatné 20.09.2016,  

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec a   
 
L.  verejného osvetlenia na C-KN parc. č. 5538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

3469 m2, vedenej na LV č. 4673 a  C-KN parc. č. 5537/78 ostatné plochy o výmere 483 
m2, vedenej na Liste vlastníctva č. 4672, C-KN parc. č. 5537/1 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 3593 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4672, , C-KN parc. č. 5538/111 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, vedená na Liste vlastníctva č. 4673  k.ú. 
Senec, vybudovaného v zmysle rozhodnutia o povolení stavby č.j. Výst. 1080-10-Sc,Om zo 
dňa 08.06.2010, ktoré bolo dané do užívania rozhodnutím č.j. Výst. 722-15-Sc,Om zo dňa 
25.06.2015, právoplatné 26.06.2015,   

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

M. parčíku na pozemku C-KN  parc. č. 5538/54 ostatné plochy o výmere 1120 m2, vedenej na 
Liste vlastníctva č. 4673 a spevnené plochy na pozemku  C-KN 5537/84 ostatné plochy 
o výmere 19 m2 , vedenej na Liste vlastníctva č. 4673, k.ú. Senec 

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

N. chodníka  na pozemku C-KN parc. č. 5537/85 ostatné plochy o výmere 28 m2, vedená na 
Liste vlastníctva č. 4672, k.ú. Senec 

od Igora Podmanického, Čerešňová 1, 903 01 Senec   
 

 
po splnení nasledovných podmienok: predloženie dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa predmetu 
bezodplatného prevodu, poskytnutie 3.ročnej záručnej doby, vykonanie fyzickej obhliadky predmetu 
bezodplatného prevodu oprávneným zamestnancom Mesta Senec za účelom splnenia technických 
podmienok a podpísanie preberacieho protokolu, predloženie znaleckého posudku na určenie reálnej 
hodnoty komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia, nie starší ako 3 mesiace (originál). 
 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie darovacej zmluvy do 6 mesiacov od splnenia 
podmienok bezodplatného prevodu, uvedených v bode II. tohto uznesenia. 
 
 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku mesta 

JUDr. Lucia 
Podhorová 
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