
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2019 

číslo materiálu: 

20 A 
 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti(Zuzana Szaboová, Sven Zoltan 
Elias, Šamorínska ul.) 

 

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku registra E-
KN parc. č. 972/1 orná pôda o výmere 1489 m2 evidovaný na LV č. 9248, od vlastníkov: 

Szaboová Zuzana rod. Eliášová, J. Jesenského 8, Senec podiel: 1/2 k celku 
Elias Sven Zoltan r. Elias, Potsdam, NSR   podiel: 1/2 k celku 
 
za kúpnu cenu vo výške 9,-€/m2, čo činí za výmeru 1489 m2  spolu 13 401,- €. 
 
 

II. 

MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku registra E-KN parc. č. 
972/1 orná pôda o výmere 1489 m2 evidovaný na LV č. 9248, od vlastníkov: 

Szaboová Zuzana rod. Eliášová, J. Jesenského 8, Senec podiel: 1/2 k celku 
Elias Sven Zoltan r. Elias, Potsdam, NSR   podiel: 1/2 k celku 
 
za kúpnu cenu vo výške 9,- €/m2, čo činí za výmeru 1489 m2  spolu 13 401,- €. 
 
 
 
 
 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: 

20B 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Zuzana Szaboová, Sven Zoltan 
Elias, Šamorínska ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na prenájomnehnuteľnostido nájmu Mesta Senec v k.ú. Senec, a to 
pozemku registra E-KN parc. č. 972/1 orná pôda o výmere 1489 m2 evidovaný na LV č. 
9248, od vlastníkov: 

Szaboová Zuzana rod. Eliášová, J. Jesenského 8, Senec podiel: 1/2 k celku 
Elias Sven Zoltan r. Elias, Potsdam, NSR   podiel: 1/2 k celku 
 
na dobu neurčitú, za cenu vo výške 0, 50€/m2/rok, čo činí za výmeru 1489 m2  spolu 744,50 
€/rok. 
 
 

II. 

MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti do nájmu Mesta Senec v k.ú. Senec, a to pozemku 
registra E-KN parc.č. 972/1 orná pôda o výmere 1489 m2 evidovaný na LV č. 9248, od 
vlastníkov: 

Szaboová Zuzana rod. Eliášová, J. Jesenského 8, Senec podiel: 1/2 k celku 
Elias Sven Zoltanr. Elias, Potsdam, NSR   podiel: 1/2 k celku 
 
na dobu neurčitú, za cenu vo výške 0, 50 €/m2/rok, čo činí za výmeru 1489 m2  spolu 744,50 
€/rok. 
 
 
 
 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 odkúpeniu/prenájmu nehnuteľnosti (Zuzana Szaboová, 
Sven Zoltan Elias, Šamorínska ul.) 

 
 
Predmet odkúpenia/prenájmu: 
 
Pozemok registra E-KN parc.č. 972/1 orná pôda o výmere 1489 m2, evidovaný na LV č. 9248 
v k.ú.Senec, vo vlastníctve: 
 
Szaboová Zuzana rod.Eliášová, J. Jesenského 8, Senec podiel: 1/2 k celku 
Elias Sven Zoltan r.Elias, Potsdam, NSR   podiel: 1/2 k celku 
 
Mestskému úradu v Senci bol doručený návrh Zuzany Szaboovej a Svena Zoltána Eliasa na 
odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 972/1 do vlastníctva Mesta Senec, prípadne  do dlhodobého 
prenájmu. Pozemok sa nachádza na Šamorínskej – Nitrianskej ulici v Senci, v lokalite ČOV. 
Vlastníci navrhujú kúpnu cenu vo výške 9,- €/m2 (t.j. 13 401,- €) a cenu za dlhodobý prenájom 
pozemku vo výške 0,50 €/m2 (t.j.744,50 €). Navrhovatelia svoj návrh odôvodňujú v žiadosti. 
 
Mesto Senec vlastní priľahlú nehnuteľnosť - pozemok E-KN parc.č. 972/2 orná pôda o výmere 
1534 m2. 
 
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. 29/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP neodporúča odkúpenie pozemku.“    
( Mesto potrebuje prioritne riešiť iné parcely) 
 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 21/2019: 
„FK nedoporučuje odkúpenie/prenájom pozemku (súhlasí so stanoviskom komisie MsZ 
výstavby a ÚP).“ 
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: 
 

A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti  Nesúhlasí 
B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti do nájmu Mesta Senec  Nesúhlasí 
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