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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 C-KN parc.č. 2371/411 ostatná 
plocha o výmere 66 m2 a  pozemok C-KN parc.č. 2371/412 ostatná plocha o výmere 113 m2 
evidované na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec pre nadobúdateľov:  JUDr. 
Ivan Feješ a manželka Monika Feješová rod. Jakubeková, Prokopa Veľkého 17, Bratislava 
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 pozemky, ktoré bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve JUDr. Ivana Feješa a manželky Moniky Feješovej. 
Žiadatelia predmetné pozemky užívajú, udržiavajú ich, sú používané na rekreáciu aj ako 
prístup k rekreačnej chate a k jazeru. Predmetné pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú 
vhodné 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 C-KN parc.č. 2371/411 ostatná 
plocha o výmere 66 m2 a  pozemok C-KN parc.č. 2371/412 ostatná plocha o výmere 113 m2 
evidované na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec pre nadobúdateľov:  JUDr. 
Ivan Feješ a manželka Monika Feješová rod. Jakubeková, Prokopa Veľkého 17, Bratislava 
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 pozemky, ktoré bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve JUDr. Ivana Feješa a manželky Moniky Feješovej. 
Žiadatelia predmetné pozemky užívajú, udržiavajú ich, sú používané na rekreáciu aj ako 
prístup k rekreačnej chate a k jazeru. Predmetné pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú 
vhodné 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  
(JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá-juh) 

 
Predmet odpredaja:  
 
• pozemok C-KN parc.č. 2371/411 ostatná plocha o výmere 66 m2, 
• pozemok C-KN parc.č. 2371/412 ostatná plocha o výmere 113 m2, 
evidované na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec.  
 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť JUDr. Ivana Feješa a manželky Moniky 
Feješovej o odkúpenie pozemkov C-KN parc.č. 2371/411 ostatná plocha o výmere 66 m2  a  C-
KN parc.č. 2371/412 ostatná plocha o výmere 113 m2, ktoré sa nachádzajú na Slnečných 
jazerách – juh, v k.ú. Senec. 
 
JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová sú vlastníkmi bezprostredne priľahlých 
nehnuteľností – rekreačnej chaty súp.č. 2784 postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2400 
a pozemku C-KN parc.č. 2400, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2600, v k.ú.Senec.  
Žiadatelia uvádzajú ako dôvod odpredaja pozemkov, nakoľko sa jedná o priľahlé pozemky 
k ich nehnuteľnostiam, dlhé roky mestské pozemky užíval bezodplatne pôvodný majiteľ 
a pozemky ani nemôžu byť riadne užívané  inou osobou. 
JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová žiadali o odkúpenie predmetných pozemkov aj 
v rokoch 2016 a 2017. Žiadosti po prerokovaní v poradných orgánoch MsZ, boli predložené na 
zasadnutí MsR a MsZ. Podľa uzn. MsZ č. 50/2017 zo dňa 6.4.2017 a uznesenia MsZ zo dňa 
7.2.2018 odpredaj predmetných nehnuteľností nebol schválený.  
 
Odpredať predmetné pozemky  je možné v prospech žiadateľov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemky, ktoré bezprostredne susedia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve JUDr. Ivana Feješa a manželky Moniky Feješovej. Žiadatelia 
predmetné pozemky užívajú, udržiavajú ich, sú používané na rekreáciu aj ako prístup 
k rekreačnej chate a k jazeru. Predmetné pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné 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 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 23/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP odporúča odpredaj pozemku podľa náčrtu za podmienky 
rešpektovať jestvujúce elektrické zariadenia ako aj iné siete, ak sa na pozemku nachádzajú 
(všetky ostatné IS),  zóna č.1 .“ 
( S upraveným návrhom súhlasíme, hranicu pri vode akceptujeme z predloženého návrhu, od 
komunikácie je hranica upravená z rohov susedných parciel a pridali sme aj pásik od chaty na 
parcele 2401 ) 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 15/2019: 
„FK doporučuje prenájom pozemku na dobu určitú podľa platných cien VZN.“ 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Nesúhlasí 
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