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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti(Michal Kúdela, Robotnícka ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredajnehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 87/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 evidovaný na LV 
č.9058 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senecpre nadobúdateľa:Michal Kúdelaza sumu30,-
€/m2, čo činí za výmeru 109 m2  spolu 3 270,-€. 

 
II.MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnostiako prevod pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.  

 
III. MsZschvaľuje odpredaj nehnuteľnostiv katastrálnom území Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 87/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 evidovaný na LV 
č.9058 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec pre nadobúdateľa: Michal Kúdela za sumu30,-
€/m2, čo činí za výmeru 109 m2  spolu 3 270,-€. 

 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia.   

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  

VI. MsZ poveruje MsÚ, aby zabezpečil všetky potrebné právne a organizačné 
záležitosti súvisiace s predajom zhora uvedeného pozemku, po predložení 
príslušných podkladov a listín nadobúdateľom k stavbe nachádzajúcej sa na 
predávanom pozemku. 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušana Badinský  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  (Michal Kúdela, Robotnícka ul.) 
 

 
 
Predmet odpredaja: 
 
Pozemok C-KN parc.č. 87/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 evidovaný na LV 
č.9058 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec,  
 

Lokalita: Robotnícka 63, k.ú. Senec 
 

Kupujúci:  Michal Kúdela rod. Kúdela 
 

Michal Kúdela je vlastníkom bezprostredne priľahlých nehnuteľností – rodinný dom súpis.č. 
1421 postavený na pozemku C-KN parc.č. 87/3 a pozemkov registra C-KN parc.č. 87/1 (dvor) 
a parc.č. 87/3 (zastavaný rodinným domom), ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4563.  
 
Michal Kúdela o odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 87/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
109 m2 požiadal dňa 11.09.2017. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že predmetný pozemok (ale aj 
pozemok C-KN p.č. 87/4) užíva, udržiava a zveľaďuje už od roku 2005. Na pozemku C-KN 
parc.č. 87/2 vo vlastníctve Mesta Senec postavil prístavbu k rodinnému domu, ktorú chce touto 
formou zlegalizovať. Ďalej uvádza, že pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na 
samostatné užívanie alebo predaj iným osobám. Predmetná žiadosť bola predložená  
a prejednaná v komisiach MsZ: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 24.10.2017:  doporučuje odpredaj pozemku 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 22.11.2017:  doporučuje odpredaj nehnuteľnosti za cenu vo 
výške 30,- €/m2 

 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 20.03.2018: materiál bol stiahnutý z rokovania MsR, nakoľko 
je potrebné zistiť prístup k pozemku pani Bokrošovej (E-KN p.č. 3445 t.j. C-KN p.č. 87/4).  
 
Michal Kúdela opätovne požiadal o odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 87/2 žiadosťou zo dňa 
03.01.2019. K návrhu MsR sa vyjadruje: 
Priľahlé nehnuteľnosti ako aj C- KN parc.č. 87/4 (časť pozemku E-KN p.č. 3445) tvoria jeden 
oplotený obytný celok, tak tomu bolo už pri kúpe nehnuteľností v roku 2005, ktoré odvtedy 
užíva, udržiava a zveľaďuje.  
Podľa listu vlastníctva č. 9796 na pozemok E-KN parc.č. 3445 o výmere 208 m2 (identická  
s pozemkom C-KN parc.č. 87/4 o výmere 92 m2 – nezaložený list vlastníctva) v k.ú.Senec sú 
evidovaní vlastníci: Bokrošová Jozefína podiel 1/3, Böszörmenyiová Margita podiel 1/6, 
Böszörmenyi Zoltán podiel 1/6, Karacsonyiová Mária podiel 1/3. Nakoľko sa jedná 
o vlastníkov známych ale miesto ich trvalého pobytu nie je známe, ani pri vlastníkoch nie 
sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, je nehnuteľnosť vedená v správe 
Slovenského pozemkového fondu. Michal Kúdela uzatvoril s advokátkou JUDr. Lýdiou 
Ráckovou zmluvu o poskytovaní právnych služieb na  vysporiadanie časti pozemku E-KN p.č. 
3445 (C-KN p.č. 87/4) vo svoj prospech. V prípade neúspešného vysporiadania pozemku C-
KN p.č. 87/4 predkladá 2 varianty (viď v žiadosti). 
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