
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2019 

číslo materiálu: 

17A 
 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka 
JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul.) 

Návrh na uznesenie: 

 

I.   MsZ prerokovalo zámer a určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku Mesta 
Senec v k.ú. Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec,  a to pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada 
o výmere 490 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová rod. 
Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu cenu vo výške .............................. 

 

b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je 
vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný, je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne 
užívaný tretími osobami. Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený burinovitými trávami 
a nežiadúcim spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. Pozemok nie je zo žiadnej 
strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti, nie je k nemu žiadny prístup 
z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok 
Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení by pozemok tvoril 
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa účelne využíval podľa 
svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností 
nadobúdateľov.  

 
II.   MsZ schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. 

Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec,  a to pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada 
o výmere 490 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová rod. 
Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu cenu vo výške .............................. 

 



b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je 
vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný, je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne 
užívaný tretími osobami. Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený burinovitými trávami 
a nežiadúcim spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. Pozemok nie je zo žiadnej 
strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti, nie je k nemu žiadny prístup 
z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok 
Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení by pozemok tvoril 
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa účelne využíval podľa 
svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností 
nadobúdateľov.  

 

III.   MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť povinné zverejnenie zámeru predať zhora 
uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli a na 
webovom sídle Mesta Senec. MsÚ po zverejnení predloží na zasadnutie MsZ návrh na 
schválenie samotného prevodu vlastníctva uznesením MsZ z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 

 



 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2019 

číslo materiálu: 

17 B 
 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Helena Šipošová, Peter Pipíš, Brigita 
Pipíšová, Pivničná ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I.   MsZ prerokovalo zámer a určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku Mesta 
Senec v k.ú. Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec,  a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  

o výmere cca 97 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec do podielového spoluvlastníctva pre nadobúdateľov:  

Helena Šipošová rod. Pipíšová, Malobielska 2A, Veľký Biel, v 1/8 k celku,  
Peter Pipíš, Inovecká 1, Senec v 1/8 k celku,  
Brigita Pipíšová, Pivničná 23, Senec v 6/8 k celku,  
 
za kúpnu cenu vo výške .............................. 
 

b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Nadobúdatelia predmetný 
pozemok dlhodobo užívajú ako súčasť nehnuteľností,  využívajú ho ako záhradu a  udržiavajú 
ho.  Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti. 

 
II.   MsZ schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. 

Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec,  a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  

o výmere cca 97 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec do podielového spoluvlastníctva pre nadobúdateľov:  

Helena Šipošová rod. Pipíšová, Malobielska 2A, Veľký Biel, v 1/8 k celku,  
Peter Pipíš, Inovecká 1, Senec v 1/8 k celku,  
Brigita Pipíšová, Pivničná 23, Senec v 6/8 k celku,  
 
za kúpnu cenu vo výške .............................. 
 



b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Nadobúdatelia predmetný 
pozemok dlhodobo užívajú ako súčasť nehnuteľností,  využívajú ho ako záhradu a  udržiavajú 
ho.  Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti. 

 
III.   MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu  na oddelenie 
pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja a povinné zverejnenie zámeru predať zhora 
uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli a na 
webovom sídle Mesta Senec. MsÚ po vyhotovení geometrického plánu a po zverejnení 
predloží na zasadnutie MsZ návrh na schválenie samotného prevodu vlastníctva uznesením 
MsZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 
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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pivničná ulica) 

Návrh na uznesenie: 

I.   MsZ prerokovalo zámer a určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku Mesta 
Senec v k.ú. Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec, a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  

o výmere cca 393 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec.  

b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to formou obchodnej verejnej súťaže 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov. 

 
II.   MsZ schvaľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. 

Senec: 

a) zámer predaja majetku Mesta Senec, a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  

o výmere cca 393 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec.  

b) spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to formou obchodnej verejnej súťaže 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov. 

 
  III.  MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na oddelenie 
pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja,  pripraviť podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na prevod zhora uvedeného majetku a predložiť ich na zasadnutie MsZ. 
 
 
 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  
(JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, rodina Pipíšová, 

Pivničná ul.) 
 

 
Predmet odpredaja:  
 
Pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech 
Mesta Senec v katastrálnom území Senec.  
 
 
Na predmetný  pozemok vlastník – Mesto Senec nemá prístup. Pozemok je obklopený zo 
všetkých strán pozemkami vo vlastníctve fyzických osôb. 
 
Mestskému úradu v Senci bola doručená opätovná žiadosť JUDr. Tibora Labudu 
a manželky JUDr. Dany Labudovej o odkúpenie celého pozemku C-KN parc.č. 4440/11 
záhrada o výmere 490 m2, ktorý sa nachádza na Pivničnej ulici v Senci. Žiadatelia navrhujú 
odpredaj v ich prospech z dôvodu hodného osobitného zreteľa (odôvodnenie uvedené 
v priložených žiadostiach). JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová sú 
vlastníkmi priľahlých nehnuteľností – rodinného domu postaveného na pozemku C-KN parc.č. 
4463/1 a pozemkov C-KN parc.č. 4436, 4463/1 a 4463/2 zapísaných na liste vlastníctva č. 2143 
(nadobudli v roku 2012 na základe kúpnej zmluvy).  
 
Pozemok C-KN parc.č.  4440/11 je oplotený a dlhodobo užívaný (bez nájomnej zmluvy) 
rodinou Pipíšovou – vlastníci priľahlých nehnuteľností -  rodinného domu postaveného na 
pozemku C-KN parc.č. 4462 a pozemku C-KN parc.č. 4462 zapísaných na liste vlastníctva č. 
55 (nadobudli v roku 1970 na základe osvedčenia o dedičstve). Pozemok využívajú ako 
záhradu, udržiavajú ho a majú aj ďalej záujem udržiavať a využívať (vyjadrenie v prílohe).  
 
 
Manželia Labudoví požiadali aj o prenájom predmetného pozemku. Na MsÚ Senec, útvare 
právnom  a správy majetku sa za účasti JUDr. V.Kolenovej - právničky mesta, JUDr.Tibora 
Labudu a Mgr. Brigity Pipíšovej rokovalo o prenájme pozemku. Bola tu snaha o dohodu medzi 
manželmi Labudovými a rodinou Pipišovou – na rozdelení pozemku a následnom prenájme 
časti pozemku pre manželov Labudových a časti pozemku pre rod. Pipišovú. K predmetnej 
dohode – rozdeleniu pozemku neprišlo, pozemok je naďalej v užívaní rod. Pipišovej bez 
nájomnej zmluvy.  
 
 
V prípade, že Mestské zastupiteľstvo schváli zámer odpredať predmetnú nehnuteľnosť, keď 
berieme do úvahy neprístupnosť pozemku, jeho výmeru, dlhodobé užívanie, ale 
i prejavený záujem vlastníkov priľahlých nehnuteľností, je najvhodnejší spôsob predaja 
pozemku formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 
Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. 
 
Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
 
 
 
 



Návrh útvaru právneho a správy majetku MsÚ Senec:  
Pred predložením zámeru a spôsobu odpredaja predmetného pozemku na zasadnutí MsZ 
navrhujeme, aby komisia výstavby a ÚP stanovila rozsah časti pozemku, ktorý by bol 
ponúknutý vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti p.č. 4462 rodine Pipišovej na odpredaj prípadne 
do prenájmu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. 
č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko sa jedná 
o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve rodiny Pipišovej, 
ktorá predmetný pozemok dlhodobo užíva ako záhradu a  udržiava ho.   
Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. 
Zvyšná – väčšia časť pozemku môže byť po schválení MsZ odpredaná formou obchodnej 
verejnej súťaže. 
 
Vyjadrenia poradných orgánov MsZ: 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 24/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP  doporučuje ponúknuť časť pozemku podľa náčrtu na odkúpenie 
rodine Pipíšovej. Ak nebude záujem, komisia odporúča pozemok predať v celku.“ 
( Rodina Pipíšových podľa info už v minulosti mala možnosť parcelu od mesta kúpiť, no 
neurobili tak predpokladáme z finančných dôvodov. Bezplatné užívanie nie je pre mesto 
výhodné, preto navrhujeme ponúknuť len časť parcely rodine Pipíšovej podľa ich finančných 
možností /cca nákres/. Ak však nebudú mať záujem o odkúpenie, odporúčame ju predať 
žiadateľom Labudovým. ) 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 16/2019: 
„FK doporučuje odkúpenie pozemku, súhlasí s návrhom komisie MsZ výstavby a ÚP ponúknuť 
časť pozemku podľa náčrtu na odkúpenie rodine Pipíšovej. Ak nebude záujem, komisia 
odporúča pozemok predať v celku. Určuje návrh ceny: 70 eur/m2.“ 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: 
 
A. 
Zámer predaja majetku Mesta Senec podľa návrhu žiadateľov,  a to pozemok C-KN parc.č. 
4440/11 záhrada o výmere 490 m2 pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor Labuda a manželka 
JUDr. Dana Labudová z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zák. č. 138/1991 Zb. z. v z.n.p. Súhlas za kúpnu cenu vo výške 70,- €/m2 

 
B. 
Zámer predaja majetku Mesta Senec podľa návrhu komisie výstavby a ÚP zo dňa 
15.05.2019,  a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  o výmere cca 97 m2 do 
podielového spoluvlastníctva pre nadobúdateľov:  
Helena Šipošová rod. Pipíšová, Malobielska 2A, Veľký Biel, v 1/8 k celku,  
Peter Pipíš, Inovecká 1, Senec v 1/8 k celku,  
Brigita Pipíšová, Pivničná 23, Senec v 6/8 k celku,  
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
v z.n.p.  Nesúhlas 
 
C.  
Zámer predaja majetku Mesta Senec podľa návrhu komisie výstavby a ÚP zo dňa 15.05.2019, 
a to časť pozemku C-KN parc.č. 4440/11 záhrada  o výmere cca 393 m2, a to formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. z. v z.n.p. 
Nesúhlas 
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