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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 časť pozemku C-KN parc.č. 2231/1 a časť 
pozemku C-KN parc.č. 2211/1, ostatná plocha o výmere spolu cca 268 m2 evidované na LV 
č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, pre nadobúdateľa:  JUDr. Daniel Milkovič 
a manželka JUDr. Viera Milkovičová rod. Mráziková, Vojtecha Spanyola 33, Žilina, 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 JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery 
Milkovičovej. Nadobúdatelia predmetný pozemok užívajú, udržiavajú ho, je používaný na 
rekreáciu aj ako prístup k rekreačnej chate. 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 časť pozemku C-KN parc.č. 2231/1 a časť 
pozemku C-KN parc.č. 2211/1, ostatná plocha o výmere spolu cca 268 m2 evidované na LV 
č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, pre nadobúdateľa:  JUDr. Daniel Milkovič 
a manželka JUDr. Viera Milkovičová rod. Mráziková, Vojtecha Spanyola 33, Žilina, 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 JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery 
Milkovičovej. Nadobúdatelia predmetný pozemok užívajú, udržiavajú ho, je používaný na 
rekreáciu aj ako prístup k rekreačnej chate. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  

 

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. 

 



 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 26.06.2019 

číslo materiálu: 

24 B 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľnosti (JUDr. Daniel Milkovič a manželka 
JUDr. Viera Milkovičová, Slnečné jazerá-sever) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

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

a) zámer prenájmu majetku Mesta Senec,  a to časť pozemku C-KN parc.č. 2231/1 a časť 
pozemku C-KN parc.č. 2211/1 ostatná plocha o výmere spolu 268 m2 evidované na LV 
č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, na dobu neurčitú, za účelom individuálnej 
rekreácie a parkovania osobných motorových vozidiel pre:  JUDr. Daniel Milkovič 
a manželka JUDr. Viera Milkovičová rod. Mráziková, Vojtecha Spanyola 33, Žilina, za 
cenu podľa VZN Mesta Senec č. 3/2009 prílohy č.4, a to vo výške 1,57 €/m2/rok, čo činí za 
výmeru 268 m2 spolu 420,76 €/rok.  

 

b) spôsob prenájmu vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) 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 JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery 
Milkovičovej. Užívatelia predmetný pozemok užívajú, udržiavajú ho, je používaný na 
rekreáciu aj ako prístup k rekreačnej chate. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  

  

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

a) zámer prenájmu majetku Mesta Senec,  a to časť pozemku C-KN parc.č. 2231/1 a časť 
pozemku C-KN parc.č. 2211/1 ostatná plocha o výmere spolu 268 m2 evidované na LV 
č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, na dobu neurčitú, za účelom individuálnej 
rekreácie a parkovania osobných motorových vozidiel pre:  JUDr. Daniel Milkovič 
a manželka JUDr. Viera Milkovičová rod. Mráziková, Vojtecha Spanyola 33, Žilina, za 
cenu podľa VZN Mesta Senec č. 3/2009 prílohy č.4, a to vo výške 1,57 €/m2/rok, čo činí za 
výmeru 268 m2 spolu 420,76 €/rok.  



 

b) spôsob prenájmu vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) 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 JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery 
Milkovičovej. Užívatelia predmetný pozemok užívajú, udržiavajú ho, je používaný na 
rekreáciu aj ako prístup k rekreačnej chate. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.  

 

III.   MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť povinné zverejnenie zámeru prenajať 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 
prenájmu uznesením MsZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
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  
(JUDr. Daniel Milkovič a manželka JUDr. Viera Milkovičová, Slnečné 

jazerá-sever) 
 
Predmet odpredaja: Časť pozemku C-KN parc.č. 2231/1 a časť pozemku C-KN parc.č. 
2211/1, ostatná plocha o výmere spolu cca 268 m2 evidované na LV č.2800 v prospech Mesta 
Senec v k.ú.Senec.  
 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť JUDr. Viery Milkovičovej o odkúpenie časti  
pozemku  C-KN parc.č. 2231/1 a 2211/1 ostatná plocha o výmere spolu cca 268 m2 
nachádzajúci sa na Slnečných jazerách – sever, v k.ú. Senec. 
 
JUDr. Daniel Milkovič a manželka JUDr. Viera Milkovičová sú vlastníkmi bezprostredne 
priľahlých nehnuteľností – rekreačnej chaty súpis.č. 4047 postavenej na pozemku C-KN parc.č. 
2231/39 a pozemku registra C-KN parc.č. 2231/39 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 6338, v k.ú.Senec.  
 
JUDr. Daniel Milkovič a manželka JUDr. Viera Milkovičová žiadali o odkúpenie predmetného 
pozemku vo februári 2018. Žiadosť bola predložená Komisii výstavby a ÚP dňa 27.3.2018, 
v ktorej členovia doporučili odpredaj pozemku v rozsahu vyznačenom v prílohe; zóna č.1. 
Ďalej sa žiadosť o odkúpenie pozemku neprejednávala, nakoľko dňom 04.04.2018 boli 
pozastavené všetky odpredaje nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Senec, a to do konca 
roka 2018, v zmysle uznesenia MsZ č. 45/2018. Z tohto dôvodu JUDr. Viera Milkovičová 
opätovne podala žiadosť o odkúpenie pozemku. 
 
Podľa vyjadrenia žiadateľov, pozemok ktorý majú žiadatelia záujem odkúpiť, užívajú na 
rekreáciu, aj ako na prístup k rekreačnej chate, ktorá je v ich vlastníctve. Uvedený pozemok 
udržiavajú, majú na ňom vysadené okrasné dreviny a trávnik. Kúpou tohto pozemku by si 
žiadatelia zabezpečili ochranu prístupu k chate  a súčasne by zamedzili prístupu stanárov 
z kempu ako aj rekreantov, ktorí si skracujú cestu od jazera do kempu. Ako majiteľom chaty je 
im narúšané súkromie prechodom návštevníkov kempu ako aj rekreantov smerom k jazeru 
a naopak. Pozemok, ktorý majú záujem odkúpiť je z hľadiska jeho dispozície nevhodný pre 
predaj iným osobám a nie je vhodný ani na iné samostatné užívanie, pretože sa nachádza ako 
enkláva medzi susediacimi rekreačnými chatami.  
 
Odpredať predmetný pozemok  je možné v prospech žiadateľa – vlastníkov priľahlých 
nehnuteľností  JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery Milkovičovej 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 pozemok, ktorý bezprostredne 
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve JUDr. Daniela Milkoviča a manželky JUDr. Viery 
Milkovičovej. Žiadatelia predmetný pozemok užívajú, udržiavajú ho, je používaný na rekreáciu 
aj ako prístup k rekreačnej chate. 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 21.3.2019: 
Návrh uznesenia: 8/2019: „Komisia odporúča odpredaj pozemku (zóna č. 1)“ 



 
Finančná komisia zo dňa 11.04.2019: Návrh uznesenia č. 8/2019: „FK doporučuje odpredaj 
pozemku s doložením súhlasného stanoviska priľahlých susedov a vyjadrením, že nemajú 
záujem o predmetný pozemok. Určuje návrh ceny: 500 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. 32/2019: 
„FK doporučuje prenájom za účelom individuálnej rekreácie a parkovania osobných 
motorových vozidiel na dobu určitú  do doby vypracovania územného plánu mesta Senec.“ 
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: 
 

A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  Nesúhlasí 
B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti Súhlasí, bez možnosti stavby s výnimkou 

oplotenia 
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