
02 Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  v Senci 

konaného dňa 12.09.2018 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Prenájom pozemku (Martina Dupajová)   

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 4089/270 zastavané 
plochy a nádvoria,  vedenej  na LV 2800, v k.ú. Senec o výmere  66 m2 na dobu neurčitú  
pre: Martinu Dupajovú za cenu v súlade s prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatkov t.j.0,28 €/66m2/rok. Celková hodnota nájmu 
predstavuje sumu vo výške 18,48 €/rok. 
 
 

 
II. MsZ neschvaľuje prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 4089/270  zastavané plochy 

a nádvoria,  vedenej na LV 2800, v k.ú. Senec o výmere  66 m2 na dobu neurčitú pre: 
Martinu Dupajovú za cenu v súlade s prílohou č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta v znení dodatkov t.j. 0,28 €/66m2/rok. Celková hodnota nájmu 
predstavuje sumu vo výške 18,48 €/rok. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol K v á l  

Vypracoval: Referent pre právnu  
agendu 
a zastupovanie mesta 

JUDr. Vlasta 
Kolenová 

 

 



Dôvodová správa 
k návrhu na prenájom pozemku (Dupajová Martina) 

 
 
 
Predmet nájmu: 
 

- pozemok  C-KN parc. č. 4089/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 
vedený  LV 2800 vo vlastníctve Mesta Senec,  v k.ú. Senec, na dobu neurčitú, za účelom 
využitia pre záhradkárske účely, skultivovania a udržiavanie nevyužitého  pozemku, za 
cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN Mesta Senec č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta t.j.0,28 € / m2 / rok. 

 
 
Lokalita:  Zemplínska ulica ,  Senec, k.ú. Senec. 
 

Nájomca:  Martina Dupajová 
 

 
Návrh komisie výstavby a ÚP zo dňa: 07.08.2018:  
 

- neodporúča návrh na prenájom pozemku, žiada, aby sa dohodli všetci štyria vlastníci 
priľahlého pozemku. 

 
 
Návrh finančnej komisie: 
 

- do finančnej komisie nebol materiál  predložený na odsúhlasenie, nakoľko cena nájmu 
je v súlade s prílohou  č. 4  VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta t.j.  0,28 €/m2/rok.  

 
 
 
 
 
Návrh Mestskej rady dňa 28.8. 2018: nesúhlasí s prenájmom pozemku 
 
 
 
 
Poznámka: 

 
- Vzhľadom k tomu, že pozemok parc. č. 4089/270  je priľahlým pozemkom  

k pozemkom viacerých vlastníkov,  nie je možné pri  prenechávaní pozemku do nájmu 
uplatniť dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c)    
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V minulosti 
žiadala o odpredaj pozemku aj pani Csányiová.  Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné  
nájom  realizovať  priamym nájmom. 
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