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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rybárska 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 pozemok C-KN parc.č. 2166 záhrada  o výmere 
1191 m2 evidovaný na LV č.9058 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 pozemok C-KN parc.č. 2166 záhrada  o výmere 
1191 m2 evidovaný na LV č.9058 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 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  
(Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul.) 

 
 
Predmet odpredaja:  
 
Pozemok C-KN parc.č. 2166 záhrada  o výmere 1191 m2 evidovaný na LV č.9058 v prospech 
Mesta Senec v katastrálnom území Senec.  
 
Mestskému úradu v Senci bola doručená opätovná žiadosť Alžbety Rakúsovej o odkúpenie 
pozemku C-KN parc.č. 2166 záhrada  o výmere 1191 m2, ktorý sa nachádza na Rybárskej ulici 
v Senci. Žiadateľka navrhuje odpredaj pozemku v jej prospech z dôvodu, že sa jedná  o 
bezprostredné susedstvo s nehnuteľnosťami v jej vlastníctve, pozemok bol užívaný ako záhrada 
od roku 1965 a to nie len žiadateľkou, ale aj jej rodičmi. Pozemok je oplotený a dlhodobo 
užívaný ako súčasť nehnuteľností. K pozemku nevedie prístupová cesta. 

Rakúsová Alžbeta rod. Šipošová je vlastníkom priľahlých nehnuteľností – rodinného domu 
súp.č. 734 postaveného na pozemku C-KN parc.č. 2064 a pozemkov C-KN parc.č. 2064 a 2065.  
 
Rakúsová Alžbeta žiadala o odkúpenie predmetného pozemku aj v roku 2016. Žiadosť po 
prerokovaní v poradných orgánoch MsZ, bola predložená na zasadnutí MsR a MsZ. Podľa uzn. 
MsZ č. 99/2016 zo dňa 8.9.2016 odpredaj predmetnej nehnuteľnosti nebol schválený.  
 
V prípade, že Mestské zastupiteľstvo schváli zámer odpredať predmetnú nehnuteľnosť, 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. 
 
 
Vyjadrenia poradných orgánov MsZ: 
 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 28/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP zatiaľ neodporúča odpredaj pozemku, nakoľko v predmetnej 
lokalita je v záujme mesta využiť plochu na športové účely.“  
(Na základe informácie o športovom využití susedného pozemku v areáli NTC sme postúpili 
športovej komisii na vyjadrenie, či bude alebo nebude tento pozemok potrebný. Rodina 
Rakúsová už raz o pozemok prejavila záujem, odpredaný nebol, mali ho v nájme, ale potom 
nájom vypovedali. Teraz časť využívajú ako záhradu /podľa Google maps/)    
 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 20/2019: 
„FK nedoporučuje odpredaj pozemku.“ 
 
 
 

Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Nesúhlasí 
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