
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na zámenu pozemkov – DOAS, a.s. 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 
• pozemok C-KN parc. č. 5496/294 o výmere cca 453 m2, ktorý vznikol oddelením z C-

KN parc.č.5496/127 o výmere 2934 m2 – ostatná plocha, zapísaný na LV č.4661 podľa 
Geometrického plánu č. 75/2018 vyhotoveného Ing. Jozef Szegfu-AXISGEO, dňa 
28.05.2018, vo vlastníctve DOAS, a.s.  

a 

• pozemok C-KN parc. č. 5496/295 o výmere cca 227 m2 a parcela C-KN parc. č 
5496/296 o výmere cca 226 m2, ktoré vznikli oddelením od parcely C-KN parc. č. 
5496/1230 o výmere 6718 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.2800, 
podľa Geometrického plánu č. 75/2018 vyhotoveného Ing. Jozef Szegfu-AXISGEO, 
dňa 28.05.2018  vo vlastníctve Mesta Senec, 

s podmienkou vybudovania komunikácie a zástavky MHD na parcele C-KN parc. č. 
5496/294 resp. aj na parc. 5496/154, k.ú. Senec zo strany budúceho vlastníka pozemkov 
C-KN parc. č. 5496/295 a C-KN parc. č 5496/296, k.ú. Senec 

 
II. MsZ hodnotí návrh na zámenu pozemkov 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 zámenou predmetných pozemkov Mesto 
Senec získa pozemok tvaru využiteľného pre vybudovanie otoču MHD a novú 
zástavku MHD, ktorá je súčasťou zamýšľaného stavebno/investičného plánu 
v danej lokalite. 
 

III. MsZ schvaľuje zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senec:  
 

• pozemok C-KN parc. č. 5496/294 o výmere cca 453 m2, ktorý vznikol oddelením z C-
KN parc.č.5496/127 o výmere 2934 m2 – ostatná plocha, zapísaný na LV č.4661 podľa 
Geometrického plánu č. 75/2018 vyhotoveného Ing. Jozef Szegfu-AXISGEO, dňa 
28.05.2018 vo vlastníctve DOAS, a.s.  

a 

• pozemok C-KN parc. č. 5496/295 o výmere cca 227 m2 a parcela C-KN parc. č 
5496/296 o výmere cca 226 m2, ktoré vznikli oddelením od parcely C-KN parc. č. 



5496/1230 o výmere 6718 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.2800 
podľa Geometrického plánu č. 75/2018 vyhotoveného Ing. Jozef Szegfu-AXISGEO, 
dňa 28.05.2018 vo vlastníctve Mesta Senec, 

s podmienkou vybudovania komunikácie a zástavky MHD na parcele C-KN parc. č. 
5496/294 resp. aj na parc. C-KN 5496/154, k.ú. Senec zo strany budúceho vlastníka 
pozemkov C-KN parc. č. 5496/295 a C-KN parc. č 5496/296, k.ú. Senec 

 
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zámennej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia. 
 

 
V. 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 

JUDr. Lucia 
Podhorová 
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