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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s.r.o., Trnavská-Tehelná 
ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 oddelený od pozemku E-
KN parc.č. 2274/1 zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec v 
k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.42/2019 vyhotoveného fm-geo, s.r.o., Bratislava, Ing. 
Františkom Megom, úradne overenom dňa 9.4.2019 OÚ Senec, katastrálnym odborom pod číslom G1-
520/19 pre nadobúdateľa: ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, IČO: 46 429 701, za kúpnu 
cenu vo výške .............................., podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou (zákonná výnimka). 

II.   MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 oddelený od pozemku E-
KN parc.č. 2274/1 zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec v 
k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.42/2019 vyhotoveného fm-geo, s.r.o., Bratislava, Ing. 
Františkom Megom, úradne overenom dňa 9.4.2019 OÚ Senec, katastrálnym odborom pod číslom G1-
520/19 pre nadobúdateľa: ATOPS, s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, IČO: 46 429 701, za kúpnu 
cenu vo výške .............................., podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou (zákonná výnimka). 

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

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

 
 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 



Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(ATOPS, s.r.o.; SR-Slovenská správa ciest, 

Trnavská-Tehelná ul.) 
 

Predmet odpredaja:  Pozemok C-KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 
m2 oddelený od pozemku E-KN parc.č. 2274/1 zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na LV 
č.9058 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.42/2019 
vyhotoveného fm-geo, s.r.o.  
 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 12.04.2019 doručená žiadosť ATOPS, s.r.o. o prevod 
vlastníckeho práva k pozemku C-KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 
m2 v prospech: SR – Slovenská správa ciest (ďalej aj len „SSC“), Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 003328. 
Na predmetnom pozemku stavebník ATOPS, s.r.o. Lombardíniho 17, Bratislava postavil 
stavebný objekt  - pripojenie na cestu I/61 a rozšírenie miestnej komunikácie v úseku Trnavská 
ul. a Tehelná ul. v Senci, ako súčasť stavby „Obytná zóna Nová tehelňa – Senec“. Na 
predmetný pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Senec a ATOPS, s.r.o. 
v zmysle uznesenia MsZ č. 126/2017 zo dňa 14.12.2017, kde nájomca – ATOPS, s.r.o. bol 
povinný previesť vlastnícke právo k stavbe najneskôr do 60 dní po jej kolaudácii do majetku 
Slovenskej správy ciest ako správcovi cesty I.triedy (nebolo zrealizované). Nájomná zmluva 
bola ukončená dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby.  
V zmysle záznamu z technickej obhliadky zo dňa 8.10.2018 sa Slovenská správa  ciest – referát 
správy a údržby pozemných komunikácií vyjadrila, že príslušnú časť stavby prevezme do svojej 
správy a údržby až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a majetkoprávneho 
vysporiadania. V zmysle vyjadrenia Slovenskej správy ciest zo dňa 30.5.2016 podľa 11 a 14 
investor stavby do 15 dní po kolaudácii stavby, predloží SSC podpísaný návrh zmluvy 
o bezodplatnom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou (nebolo zrealizované). Za 
týmto účelom bola dňa 26.10.2017 uzatvorená Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 
o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k stavebnému objektu a k pozemku medzi 
spoločnosťou ATOPS, s.r.o. a SR - Slovenskou správou ciest, Bratislava (nebolo zrealizované, 
zmluva stratila platnosť). 
Stavba bola skolaudovaná na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, 
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 19.11.2018. Podľa vyjadrenia 
žiadateľa, zmluva o bezodplatnom prevode stavebného objektu od ATOPS, s.r.o. na SR-
Slovenskú správu ciest sa bude uzatvárať spolu so zmluvou o prevode pozemku od Mesta Senec 
na SR-Slovenskú správu ciest. 
 

Návrh útvaru právneho a správy majetku MsÚ Senec:  
V zmysle vyjadrenia Slovenskej správy ciest zo dňa 30.5.2016 podľa 11 a 14 navrhujeme 
predmetný pozemok odpredať vlastníkovi, stavebníkovi stavby – rozšírenej pôvodnej cesty 
I/61, a to ATOPS, s.r.o., IČO: 46429701, Lombardiniho 17, Bratislava, podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,  za podmienky 
predloženia Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho 
práva k pozemku uzatvorenej medzi spoločnosťou ATOPS, s.r.o. a SR - Slovenskou 
správou ciest, Bratislava. 
 
Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
 



 
Vyjadrenia poradných orgánov MsZ: 
 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 34/2019:   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP odporúča odpredaj  pozemku spoločnosti ATOPS s.r.o. za 
podmienky preloženia Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode pozemku na SSC.“    
( Cestu vybudovali a chcú ju previesť Slovenskej správe ciest no mali časť v nájme od mesta)         
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 23/2019: 
„FK doporučuje odpredaj pozemku spoločnosti ATOPS s.r.o. za podmienky preloženia Zmluvy 
o uzavretí budúcej zmluvy o prevode pozemku na SSC podľa znaleckého posudku 
vypracovaného na náklady žiadateľa.“ 
 
 
Spoločnosť ATOPS, s.r.o. predložila dňa 29.05.2019 na MsÚ Senec Zmluvu o uzavretí 
budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k pozemku uzatvorenú dňa 
24.5.2019 medzi spoločnosťou ATOPS, s.r.o. a SR - Slovenskou správou ciest, Bratislava. 
V tejto zmluve sa zmluvné strany dohodli uzavrieť v budúcnosti zmluvu o bezodplatnom 
prevode vlastníckeho práva k pozemku C-KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 48 m2 a to tak, že spoločnosť ATOPS, s.r.o. v lehote do 15 od schválenia predaja 
pozemku Mestským zastupiteľstvom v Senci, najneskôr do 30.11.2019 prevedie pozemok do 
vlastníctva SR-Slovenskej správy ciest, Bratislava. 
 
 
Všeobecná hodnota pozemku C-KN parc.č. 448/14 o výmere 48 m2 bola stanovená znaleckým 
posudkom č.59/2019 zo dňa 10.06.2019 vyhotoveným znalcom STATUS Plus, s.r.o. 
Bratislava, vo výške 69, 59 €/m2, zaokrúhlená VŠH spolu 3 340,00 €.  
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Súhlasí za cenu podľa znaleckého posudku 
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