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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 diel č.1 o výmere 10 m2 oddelený od 
pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatná plocha evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta 
Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2532/2, k.ú.Senec podľa geometrického plánu č. 
34/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom, pre nadobúdateľa: EP DEVELOP 
INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá 106, Senec, IČO: 47 235 535, 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 oplotený pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve EP DEVELOP INVEST, s.r.o. Nadobúdateľ predmetný 
pozemok užíva a udržiava ho, je používaný ako spevnená plocha - terasa. Pozemok nie je zo 
žiadnej strany prístupný verejnosti. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  

 

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

a) zámer predaja majetku Mesta Senec,  a to pozemok diel č.1 o výmere 10 m2 oddelený od 
pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatná plocha evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta 
Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2532/2, k.ú.Senec podľa geometrického plánu č. 
34/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom, pre nadobúdateľa: EP DEVELOP 
INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá 106, Senec, IČO: 47 235 535, 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 oplotený pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve EP DEVELOP INVEST, s.r.o. Nadobúdateľ predmetný 
pozemok užíva a udržiava ho, je používaný ako spevnená plocha - terasa. Pozemok nie je zo 
žiadnej strany prístupný verejnosti. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  

 
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. 

 



Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá-juh) 

 
Predmet odpredaja: Pozemok diel č.1 o výmere 10 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 
2514/1 ostatná plocha evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec a pričlenený 
k pozemku C-KN parc.č. 2532/2, k.ú.Senec podľa geometrického plánu č. 34/2016 
vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom. 
 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť EP DEVELOP INVEST, s.r.o. o odkúpenie 
časti  pozemku  C-KN parc.č. 2514/1 o výmere 13,2 m2 nachádzajúci sa za pozemkom C-KN 
p.č. 2532/2 na Slnečných jazerách - juh, v k.ú. Senec. 
 
EP DEVELOP INVEST, s.r.o. je vlastníkom bezprostredne priľahlých nehnuteľností – 
rekreačnej chaty postavenej na pozemku parc.č. 2532/1 a pozemkov C-KN parc.č. 2532/1 
a 2532/2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2878, v k.ú.Senec.  
Na pozemku, ktorý má žiadateľ záujem odkúpiť sa nachádza terasa a  je ohradený betónovým 
oplotením. Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný verejnosti. Podľa vyjadrenia žiadateľa, 
už v roku 2011, v čase odkúpenia priľahlých nehnuteľností do vlastníctva EP DEVELOP 
INVEST, s.r.o., bol mestský pozemok zabraný betónovým oplotením ešte pôvodným 
majiteľom a stavba bola takto i skolaudovaná. Zameraním pozemku geodetom žiadateľ zistil 
túto skutočnosť a požiadal o odkúpenie predmetného pozemku už v roku 2014. Keďže sa tento 
pozemok nedá inak využiť, nakoľko ide o časť, ktorá je nedostupná verejnosti, žiadateľ prejavil 
záujem o odkúpenie a z tohoto dôvodu i o zohľadnenie ceny tohoto pozemku. 
 
EP DEVELOP INVEST, s.r.o. o.i. žiadal o odkúpenie predmetného pozemku už v roku 2014. Žiadosť 
bola predložená v poradných orgánoch MsZ, na zasadnutí MsR a MsZ s nasledovným výsledkom: 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 21.04.2015: 
- doporučuje vysporiadanie pozemkov vyznačených v prílohe a to nasledovne :  

- plocha A a D :  zostáva vo vlastníctve Mesta Senec ako mestský pozemok z dôvodu 
zachovania prístupu k nehnuteľnosti na parc.č.2531 a aj ako prístup k jazeru  

- plocha B : doporučuje odpredaj pre EP DEVELOP INVEST s.r.o., zóna č.1.  
- plocha C : ponechať nájom pre vlastníčku nehnuteľnosti parc.č.2531 pani Vidovú. 

 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 27.05.2015:   
- doporučuje vysporiadanie pozemkov podľa návrhu komisie výstavby a ÚP zo dňa 21.04.2015, pozemok 
časť C-KN parc.č. 2514/1 označený ako plocha „B“ o výmere cca 10 m2 doporučuje odpredať za kúpnu 
cenu vo výške 120,- €/m2 

 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 10.06.2015:  

- schválený odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 označený ako plocha „B“ o výmere 
cca 10 m2 za sumu 120,-€/m2, 

- neschválený odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 označený ako plocha A, C, D. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 90/2015 zo dňa 10.9.2015:  
- schválený odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 označený ako plocha „B“ o výmere 

cca 10 m2 za sumu 120,-€/m2, 
- MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu. 

 
Nakoľko pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta musí byť v uznesení MsZ okrem vymedzenia 
kúpnej ceny, nadobúdateľa aj nezameniteľným spôsobom identifikovaný predmet prevodu, bol po 
vypracovaní geometrického plánu upresnený návrh na prevod nehnuteľnosti predložený na zasadnutí 
MsR a MsZ: 



Návrh Mestskej rady, zo dňa 24.08.2016:  schvaľuje odpredaj pozemku za 120,- €/m2 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 103/2016 zo dňa 8.9.2016:  
Odpredaj pozemku nebol schválený, nakoľko pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov (t.j.12 poslancov).  
 
Odpredať predmetný pozemok  je možné v prospech žiadateľa EP DEVELOP INVEST, s.r.o. 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o oplotený 
pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve EP DEVELOP 
INVEST, s.r.o. Žiadateľ predmetný pozemok užíva a udržiava ho, je používaný ako spevnená 
plocha - terasa. Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný verejnosti. Predmetný pozemok 
z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  
 
Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. 
 
Vyjadrenia poradných orgánov MsZ: 
 
 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 21.03.2019: 
Návrh uznesenia 3/2019: „Komisia neodporúča odpredaj pozemku, odporúča prenájom 
pozemku, nakoľko na pozemku sa nachádza stĺp elektrického vedenia – vecné bremeno a je 
potrebné k nemu zabezpečiť prístup“. 
 
Finančná komisia zo dňa 11.04.2019:  
Návrh uznesenia č. 4/2019: „FK súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti so zachovaním vecného 
bremena. Určuje návrh ceny: 200 eur/ m2.“ 
 
Mestská rada, zo dňa 30.04.2019: návrh na odpredaj nehnuteľnosti bol 
stiahnutý z rokovania 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 14.05.2019 poslanci schválili zmenu 
uznesenia MsZ č. 05/2013 zo dňa 21.02.2013 – zonácia Slnečných jazier, k.ú.Senec, a to 
stanovili minimálnu cenu vo výške 120,- €/m2.  
Nakoľko predmetný návrh na odpredaj pozemkov bol stiahnutý  z rokovania Mestskej rady dňa 
30.04.2019, útvar právny a správy majetku žiadal o stanovisko finančnej komisie k predmetnej 
žiadosti – k návrhu kúpnej ceny, a to v zmysle zmeny uznesenia MsZ č. 05/2013. 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 33/2019: 
„FK súhlasí s pôvodným stanoviskom doporučuje odpredaj nehnuteľnosti so zachovaním 
vecného bremena. Určuje návrh ceny: 200 eur/m2.“ 
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Súhlasí za kúpnu cenu vo výške 300,- 
€/m2 
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