
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  v Senci 

konaného dňa 12.09.2018 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Prenájom pozemku v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici v Senci 
                             (Ing. Jarmila Volovárová) 
 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo  prenájom  časti  pozemku   E-KN parc.č. 3774/108 orná pôda,  vedená 
na LV 9058, v k.ú. Senec,  po zápise ROEP, a to časť C-KN parc. č. 4412/12 o  výmere 
314 m2  vytvorená podľa geometrického plánu č. 31321704/223-68/99 na dobu neurčitú,   
pre:  Ing. Jarmilu Volovárovú, v súlade s najvyššou cenovou ponukou  (priamy nájom) 
0,50 €/m2/rok, t.j. 157,00 €/rok.  
 
 

II. MsZ schvaľuje prenájom  časti  pozemku   E-KN parc.č. 3774/108 orná pôda,  vedená 
na LV 9058, v k.ú. Senec,  po zápise ROEP, a to časť C-KN parc. č. 4412/12 o  výmere 
314 m2  vytvorená podľa geometrického plánu č. 31321704/223-68/99 na dobu neurčitú, 
pre: Ing. Jarmilu Volovárovú,  v súlade s  najvyššou cenovou ponukou  (priamy 
nájom)  0,50 €/m2/rok, t.j.157,00 €/rok.  
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Dôvodová správa 
k  zámeru  na prenájom záhradky v Senci  (Ing. Jarmila Volovárová) 

 
Predmet nájmu: 
 

- časť pozemku E-KN parc. č. 3774/108 orná pôda evidovaná na LV 9058, vo 
vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP, v k.ú. Senec a to časť C-KN parc. č.  4412/12  
o výmere 314 m2 vytvorená podľa geometrického plánu č. 31321704/223-68/99  ,  na 
pre záhradkárske účely, na  dobu neurčitú.  

 
Lokalita:   Záhradkárska osada Záhradnícka ulica a Senci 
 
Nájomca: Ing. Jarmila Volovárová 
  
Návrh komisie výstavby a ÚP  dňa 27. 03. 2018:   
 

- doporučuje zámer na prenájom pozemku 
 
Návrh finančnej komisie: 
 

- do finančnej komisie nebol   materiál  predložený na odsúhlasenie, nakoľko cenu nájmu 
je  v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta, t.j. 0,17 €/m2 /rok, t.j. 55,08 €/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená 
s predkladateľom najvyššej cenovej ponuky. 

 
Návrh Mestskej rady dňa 02. 05. 2018:  

- súhlasí so zámerom na prenájom pozemku, 
 
Návrh Mestského zastupiteľstva dňa 02. 05. 2018 : 
 

- schvaľuje zámer na prenájom pozemku, poveruje MsÚ zabezpečiť zverejnenie na úradnej 
tabuli mesta Senec a v regionálnej tlači na dobu najmenej 15 dní. 

 
Návrh Mestskej rady dňa 28. 08. 2018:  súhlasí s prenájmom pozemku  
 
 
Poznámka: 

 
- Mesto Senec eviduje žiadosť o prenájom záhradky. Pri prenechávaní majetku mesta do 

nájmu nie je možné  postupovať podľa ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c)    zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, pretože žiadatelia pozemok neužívajú.  Z uvedeného dôvodu je 
potrebné nájom  realizovať  priamym nájmom alebo obchodnou verejnou súťažou. 
Na Mestský úrad v Senci doručená jedna žiadosť (Miloš Kopecký).  Od 22.06.2018 do 
27.07.2018 do 12.00 hod. po zverejnení zámeru na prenájom, predložili cenové ponuky 
traja účastníci. Ing. Peter Lančarič a František Bálint predložili  cenovú ponuku 0,30 
€/m2 /rok, Ing. Jarmila Volovárová  predložila najvyššiu cenovú ponuku 0,50 €/m2 /rok,  
s ktorou bude uzatvorená nájomná zmluva. 
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