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Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnuteľností(JUDr. Adriana Fekete) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo: 

a)zámer zámenynehnuteľnostív katastrálnom území Senec: 

● časť pozemkuC-KN parc.č.4322/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 8 m2, 
zapísaný na LV č.8241 vo vlastníctve – JUDr. Adriana Feketeprejdedo vlastníctva Mesta 
Senec   

a 

● časť pozemkuC-KN parc.č.4321/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 –
zapísaný na LV č.2800, 

● časť pozemkuE-KN parc.č.3787/120orná pôdao výmere cca 4 m2 –zapísaný na LV č.9058 

vo vlastníctve Mesta Senecprejde do vlastníctva JUDr. Adriana Fekete. 

JUDr. Adriana Feketeodovzdá spolu cca 8 m2 a Mesto Senec odovzdá spolu cca 8 
m2pozemku. 
 
b) spôsob zámeny nehnuteľnostíuvedených v bode I.písm.a) tohto uznesenia, a to 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 dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym využívaním predmetných 
pozemkov, a to: 

● na pozemku C-KN parc.č.4322/3 vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete sa nachádza 
verejný chodník,  
● pozemky C-KN parc.č.4321/1 a E-KN parc.č.3787/120 sú bezprostredne priľahlé 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete, vzhľadom na ich umiestnenie sú  
využiteľné na investičný zámer žiadateľa. 
 
II. MsZschvaľuje: 

a) zámer zámeny nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

● časť pozemku C-KN parc.č.4322/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 8 m2, 
zapísaný na LV č.8241 vo vlastníctve – JUDr. Adriana Feketeprejde do vlastníctva Mesta 
Senec   



a 

● časť pozemku C-KN parc.č.4321/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 – 
zapísaný na LV č.2800,  

● časť pozemku E-KN parc.č.3787/120 orná pôda o výmere cca 4 m2 – zapísaný na LV 
č.9058  

vo vlastníctve Mesta Senecprejde do vlastníctva JUDr. Adriana Fekete. 

JUDr. Adriana Fekete odovzdá spolu cca 8 m2 a Mesto Senec odovzdá spolu cca 8 
m2pozemku. 
 
b) spôsob zámeny nehnuteľností uvedených v bode II.písm.a) tohto uznesenia, a to 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 dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym využívaním predmetných 
pozemkov, a to: 

● na pozemku C-KN parc.č.4322/3 vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete sa nachádza verejný 
chodník,  
● pozemky C-KN parc.č.4321/1 a E-KN parc.č.3787/120 sú bezprostredne priľahlé 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete, vzhľadom na ich umiestnenie sú  
využiteľné na investičný zámer žiadateľa. 
 

III.  MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánuna oddelenie 
pozemkov podľa návrhu žiadateľa a predložiť hona zasadnutie MsZ. 
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Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Dôvodová správa k zámeru a spôsobu zámeny nehnuteľností  
(JUDr. Adriana Fekete) 

 
 
Predmet zámeny: 
 
Pozemok vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete, v k.ú.Senec -  
● časť pozemku C-KN parc.č.4322/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 8 m2 – verejný 
chodník,  zapísaný na LV č.8241.  
 
Pozemky vo vlastníctve Mesta Senec, v k.ú.Senec -  
● časť pozemku C-KN parc.č.4321/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 – 
zapísaný na LV č.2800,  
● časť pozemku E-KN parc.č.3787/120 orná pôda o výmere cca 4 m2 – zapísaný na LV č.9058, 
pozemky sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve JUDr. Adriana Fekete, 
vzhľadom na ich umiestnenie sú  využiteľné na investičný zámer žiadateľa. 
  
 
 
Lokalita:  Záhradnícka a Žarnovova ul., k.ú. Senec 
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