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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Jozef Hutta, Roman Hutta, 
Rastislav Hutta, Slnečné jazerá-juh, pri Reci) 

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 p.č. 2371/238 ostatná plocha 
o výmere 22 m2 evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, k.ú.Senec do podielového 
spoluvlastníctva pre nadobúdateľov:  

Ing. Jozef Hutta, A.Hlinku 13, Trnava v 1/2 k celku,  
Ing. Roman Hutta, Bradlanská 16, Trnava v 1/4 k celku  
Ing. Rastislav Hutta, A.Hlinku 13, Trnava  v 1/4 k celku,  
 
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 s malou výmerou, ktorý 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. 
Žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako terasu s oporným múrom, ktorá je 
neoddeliteľnou stavebnou súčasťou rekreačnej chaty. O pozemok sa dlhodobo starajú a 
udržiavajú ho, pozemok slúži aj ako prístup k vodnej ploche. 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 C-KN p.č. 2371/238 ostatná plocha 
o výmere 22 m2 evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, k.ú.Senec do podielového 
spoluvlastníctva pre nadobúdateľov:  

Ing. Jozef Hutta, A.Hlinku 13, Trnava v 1/2 k celku,  
Ing. Roman Hutta, Bradlanská 16, Trnava v 1/4 k celku  
Ing. Rastislav Hutta, A.Hlinku 13, Trnava  v 1/4 k celku,  
 
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 s malou výmerou, ktorý 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. 
Žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako terasu s oporným múrom, ktorá je 
neoddeliteľnou stavebnou súčasťou rekreačnej chaty. O pozemok sa dlhodobo starajú a 
udržiavajú ho, pozemok slúži aj ako prístup k vodnej ploche. 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  
(Ing. Rastislav Hutta, Ing. Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta,  

Slnečné jazerá-juh, pri Reci) 
 

Predmet odpredaja:  Pozemok C-KN p.č. 2371/238 ostatná plocha o výmere 22 m2 evidovaný 
na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, k.ú.Senec. 
 

Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť Ing. Rastislava Huttu, Ing. Jozefa Huttu, Ing. 
Romana Huttu o odkúpenie pozemku  C-KN parc.č. 2371/238 o výmere 22 m2 nachádzajúci na 
Slnečných jazerách – juh, pri Reci, v k.ú. Senec. 
 
Ing. Rastislav Hutta v 1/4 k celku, Ing. Jozef Hutta v 1/2 k celku, Ing. Roman Hutta v 1/4 k 
celku sú podielovými spoluvlastníkmi bezprostredne priľahlých nehnuteľností – bungalovu 
postaveného na pozemku parc.č. 2371/102 a pozemku C-KN parc.č. 2371/102, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 6127, v k.ú.Senec.  
 
Podľa vyjadrenia žiadateľov, pozemok ktorý majú žiadatelia záujem odkúpiť, je nevyužiteľný 
na výstavbu a je ťažko udržiavateľný pre obmedzený prístup. Predmetný mestský pozemok 
dlhodobo užívajú ako súčasť nehnuteľností, ako terasu s oporným múrom, ktorá je 
neoddeliteľnou stavebnou súčasťou rekreačnej chaty. O pozemok sa dlhodobo starajú, 
udržiavajú ho a realizujú opravy stavieb na ňom sa nachádzajúcich (oporný múr, oplotenie). 
Pozemok slúži aj ako prístup k vodnej ploche.  
 
Odpredať predmetný pozemok  je možné v prospech žiadateľov do podielového 
spoluvlastníctva 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 
oplotený pozemok s malou výmerou, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako terasu s oporným 
múrom, ktorá je neoddeliteľnou stavebnou súčasťou rekreačnej chaty. O pozemok sa dlhodobo 
starajú a udržiavajú ho, pozemok slúži aj ako prístup k vodnej ploche. 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 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 26/2019:   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP odporúča odpredaj  pozemku podľa náčrtu, zóna č.1.“ 
(K predmetnému pozemku sa nedá ani popri vode dostať, kvôli vysokej betónovej stene osadenej 
až do vody popri prístupovej ceste na parcele 2371/170. Vedľajšie pozemky sú tiež súkromné, 
odporúčame hranicu pri vode upraviť tak aby sa eliminovalo ozubenie katastrálnych hraníc) 
 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 18/2019: 
„FK doporučuje odpredaj pozemku. Určuje návrh ceny: 200 eur/ m2.“ 
 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Súhlasí s odpredajom pozemku, v rozsahu 
určenom komisiou výstavby a ÚP za kúpnu cenu 200,- €/m2 
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