
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  v Senci 

konaného  dňa 12. 09. 2018 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Prenájom pozemkov (TRANSPETROL, a.s.)   

 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom nehnuteľností – pozemkov oddelených od 
pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v katastrálnom 
území Senec podľa geometrického plánu č. 154/2017 vyhotoveného GEA s.r.o., 
Tomášom Kiššom, a to: 

 
● C-KN parc.č. 2371/434 ostatné plochy o výmere 317 m2, 
● C-KN parc.č. 2371/435 ostatné plochy o výmere 378 m2, 
● C-KN parc.č. 2371/445 ostatné plochy o výmere 75 m2, 
 
na dobu neurčitú, za účelom výstavby hokejovej haly s viacúčelovým využitím, pre: 
TRANSPETROL, a.s., Šumavská, 38, Bratislava, za cenu vo výške: 
• zastavaná plocha – pod stavbou za cenu vo výške 6 340,- €/rok ( t.j.317 m2 x 20,- €/m2), 
• zastavaná plocha – parkovisko, podľa VZN za cenu vo výške 40,- €/m2/rok, t.j.75 m2 x 40,- 
spolu 3 000,- €,  
• zeleň za cenu vo výške 3, 50 €/m2/rok, t.j. 378 m2 x 3,50 spolu 1 323,- €. 
Celková hodnota nájmu predstavuje sumu vo výške 10 663,- €/rok. 
 
Žiadateľ TRANSPETROL, a.s. žiada, aby bol v nájomnej zmluve vyslovený súhlas vlastníka 
dotknutých nehnuteľností s územným a stavebným konaním vo veci výstavby viacúčelovej 
hokejovej haly.  

 
 

II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko uvedené pozemky bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nájomcu, na ktorých nájomca má záujem zrealizovať 
hokejovú halu s viacúčelovým využitím a rozšíriť tak kapacity jestvujúcich športových 
zariadení hotela Družba ako aj zvýšiť kvalitu lokálnych športových možností a služieb 
pre školské a mládežnícke tímy, ale aj pre obyvateľov mesta Senec, priľahlých obcí 
a ostatných návštevníkov danej lokality. 
 
 
 



III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností – pozemkov oddelených od pozemku C-KN 
parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v katastrálnom území Senec podľa 
geometrického plánu č. 154/2017 vyhotoveného GEA s.r.o., Tomášom Kiššom, a to: 

 
● C-KN parc.č. 2371/434 ostatné plochy o výmere 317 m2, 
● C-KN parc.č. 2371/435 ostatné plochy o výmere 378 m2, 
● C-KN parc.č. 2371/445 ostatné plochy o výmere 75 m2, 
 
na dobu neurčitú, za účelom výstavby hokejovej haly s viacúčelovým využitím, pre: 
TRANSPETROL, a.s., Šumavská, 38, Bratislava, za cenu vo výške: 
• zastavaná plocha – pod stavbou za cenu vo výške 6 340,- €/rok ( t.j.317 m2 x 20,- €/m2), 
• zastavaná plocha – parkovisko, podľa VZN za cenu vo výške 40,- €/m2/rok, t.j.75 m2 x 40,- 
spolu 3 000,- €,  
• zeleň za cenu vo výške 3, 50 €/m2/rok, t.j. 378 m2 x 3,50 spolu 1 323,- €. 
Celková hodnota nájmu predstavuje sumu vo výške 10 663,- €/rok. 
 
MsZ schvaľuje, aby bol v nájomnej zmluve vyslovený súhlas vlastníka dotknutých 
nehnuteľností s územným a stavebným konaním vo veci výstavby viacúčelovej hokejovej haly.  
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Prenájom pozemkov (TRANSPETROL, a.s.) 
 
 
TRANSPETROL, a.s. dňa 30.05.2018 podal žiadosť o prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite  
Slnečné jazerá - juh, k.ú. Senec, za účelom realizácie zámeru  viacúčelovej hokejovej haly 
s príslušenstvom, orientovanej na športovú mládež, pričom v nájomnej zmluve žiada, aby bol 
deklarovaný súhlas vlastníka k územnému a stavebnému konaniu z dôvodu urýchlenia procesu 
predprojektovej prípravy, projektovej prípravy a povoľovacieho konania predmetného zámeru.  
 
Na základe žiadosti o prenájom pozemkov zo dňa 13.7.2018 je Predmetom prenájmu: 
 
Pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v k.ú.Senec 
podľa geometrického plánu č. 154/2017 vyhotoveného GEA s.r.o., Tomášom Kiššom, a to: 
 
● C-KN parc.č. 2371/434 ostatné plochy o výmere 317 m2 – navrhované využitie: zastavaná plocha, 
● C-KN parc.č. 2371/435 ostatné plochy o výmere 378 m2 – navrhované využitie: zeleň, 
● C-KN parc.č. 2371/445 ostatné plochy o výmere 75 m2 – navrhované využitie: zastavaná plocha-
parkovisko. 
 
 
Spolu výmera: 770 m2 

 
 
 
Poznámky: TRANSPETROL, a.s. je vlastníkom priľahlých nehnuteľností – hotel postavený na 
pozemku parc.č.2371/12, športová hala postavená na pozemku parc.č.2371/204, trafostanica postavená 
na pozemku parc.č.2371/205 a pozemkov C-KN parc.č. 2371/12, 2371/116 – 2371/124, 2371/165, 
2371/204, 2371/205 a 2371/385. 
 
 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 07.08.2018:  
„Komisia MsZ výstavby a ÚP odporúča prenájom pozemkov a odporúča aj účel prenájmu 
(realizácia zámeru viacúčelovej hokejovej haly) – so záväzkom doplnenia Zmluvy o budúcej 
zmluve.“ 
 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 16.08.2018:  odporúča prenájom pozemkov za cenu: 
• zastavaná plocha – pod stavbou za cenu vo výške 6 340,- €/rok, 
• zastavaná plocha – parkovisko, podľa VZN za cenu vo výške 40,- €/m2/rok, 
• zeleň za cenu vo výške 3, 50 €/m2/rok. 
 
 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 28.08.2018:  súhlasí s prenájmom pozemkov  
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, správa majetku mesta 




















































	Material_MsZ_NAJOM_Transpetrol
	MsZ_Transpetrol_najom_final
	Scan_Transpetrol_najom
	Scan_investicny_zamer
	Scan_IZ_mapy
	Scan_Transpetrol_GP

