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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Michal Greguš - Kollár a manželka 
Mária Greguš - Kollárová, Pivničná ul.) 

Návrh na uznesenie: 

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

Časť pozemku E-KN parc.č.936/106 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere cca 35 
m2, zapísaný na LV č.9058 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec pre nadobúdateľa: Mgr. 
Ing. Michal Greguš - Kollár a manželka Ing. Mária Greguš - Kollárová, Pivničná 11, 
Senec, 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: 

Časť pozemku E-KN parc.č.936/106 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere cca 35 
m2, zapísaný na LV č.9058 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec pre nadobúdateľa: Mgr. 
Ing. Michal Greguš - Kollár a manželka Ing. Mária Greguš - Kollárová, Pivničná 11, 
Senec, 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 poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na oddelenie 
pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja a predložiť návrh na schválenie samotného 
prevodu vlastníctva 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  
(Mgr.Ing.Michal Greguš - Kollár a manželka Ing. Mária Greguš - 

Kollárová, Pivničná ul.) 
 

 
Predmet odpredaja: Časť pozemku E-KN parc.č.936/106 zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere cca 35 m2, zapísaný na LV č.9058 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec.  
 
Mestskému úradu v Senci bola doručená opätovná žiadosť Mgr. Ing. Michala Greguš-Kollára 
a manželky Ing. Márii Greguš-Kollárovej o odkúpenie časti pozemku E-KN parc.č.936/106 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere cca 35 m2, ktorý sa nachádza na Pivničnej ulici 
v Senci. 

 
Michal Greguš-Kollár a manželka Mária Greguš-Kollárová sú vlastníkmi bezprostredne 
priľahlých nehnuteľností – rodinného domu postaveného na pozemku C-KN parc.č. 4451 a 
pozemkov C-KN parc.č. 4450 a 4451 zapísaných na liste vlastníctva č. 1724. 
 
Žiadatelia navrhujú odpredaj pozemku v ich prospech ako 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, nakoľko sa na pozemku nachádza 
drobná stavba – dielňa, ktorá zároveň slúži aj ako vstup do podzemnej pivnice 
nachádzajúcej sa pod pozemkom C-KN p.č. 4450. Pozemok je oplotený viac ako 30 rokov 
a využívaný ako súčasť nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov.  
 
 
Odpredať predmetný pozemok  je možné ako 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.  
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. 25/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP neodporúča odpredaj. Odporúča prenájom pozemku reálne 
užívanej plochy.“ 
( Na Pivničnej ulici sú priestorové pomery veľmi stiesnené. Ak nejaký plot zasahuje reálne do 
komunikácie a je osadený na parcele mesta, nie je v zaujme mesta pozemky pod týmito 
konštrukciami predávať. Preto predaj neodporúčame, prenájom zabezpečí, že v budúcnosti 
bude mesto môcť tieto pozemky využiť ak bude treba, keďže oproti má mesto pozemky na mieste 
starej polikliniky) 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 17/2019: 
„FK doporučuje prenájom pozemku reálne užívanej plochy podľa platných cien VZN.“ 
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Nesúhlasí 
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