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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. 2371/1 ostatná 
plocha o výmere cca 1 266 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, 
pre nadobúdateľa: TALAMONE, s.r.o., Starohájska 9C, Trnava, IČO: 50759051, 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 TALAMONE, s.r.o. Nadobúdateľ predmetný pozemok 
užíva, udržiava ho, je používaný ako prístup k rekreačnej chate, spevnená plocha a zeleň. 
Ďalej ho chce využiť na vybudovanie parkovacích miest a sadových úprav. Predmetný 
pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným 
osobám. Odpredajom iným osobám by sa zamedzili užívacie alebo vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam žiadateľa.   

 

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. 2371/1 ostatná 
plocha o výmere cca 1 266 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, 
pre nadobúdateľa: TALAMONE, s.r.o., Starohájska 9C, Trnava, IČO: 50759051, 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 TALAMONE, s.r.o. Nadobúdateľ predmetný pozemok 
užíva, udržiava ho, je používaný ako prístup k rekreačnej chate, spevnená plocha a zeleň. 
Ďalej ho chce využiť na vybudovanie parkovacích miest a sadových úprav. Predmetný 
pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné užívanie alebo predaj iným 
osobám. Odpredajom iným osobám by sa zamedzili užívacie alebo vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam žiadateľa.   

 
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. 

 



Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(TALAMONE, s.r.o., Slnečné jazerá) 

 
Predmet odpredaja: Časť pozemku C-KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere cca 
1 265,70 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec. 
Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť TALAMONE, s.r.o. o odkúpenie časti  
pozemku  C-KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere 1 265,70 m2 nachádzajúci sa na 
Slnečných jazerách - juh, v k.ú. Senec. 
TALAMONE, s.r.o. je vlastníkom bezprostredne priľahlých nehnuteľností – rekreačnej chaty 
súpis.č. 2766 postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2371/4 a pozemku registra C-KN parc.č. 
2371/4 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 3636, v k.ú.Senec. 
Na pozemku, ktorý má žiadateľ záujem odkúpiť, by chcel vybudovať parkovacie miesta 
a sadové úpravy v zmysle predkladanej projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu a jeho 
okolia. 
Odpredať predmetný pozemok  je možné v prospech žiadateľa TALAMONE 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve TALAMONE, s.r.o. Žiadateľ 
predmetný pozemok užíva, udržiava ho, je používaný ako prístup k rekreačnej chate, spevnená 
plocha a zeleň. Ďalej ho chce využiť na vybudovanie parkovacích miest a sadových úprav. 
Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné užívanie alebo 
predaj iným osobám. Odpredajom iným osobám by sa zamedzili užívacie alebo vlastnícke 
práva k nehnuteľnostiam žiadateľa.   
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 podľa uznesenia č. 2/2019: „odporúča žiadosť 
doplniť o podrobnejšie zameranie s vyznačením komunikácií, inžinierskych sietí a s návrhom 
riešeného územia. Komisia odporúča nechať koridor medzi pozemkami p. č. 2371/295 a p. č. 
2371/1 široký 3,6 m voľne prístupný. Komisia odporúča dodržanie brehovej línie. Po 
dopracovaní odporúča žiadosť znovu predložiť na jednanie do komisie“.  
 
Dňa 25.04.2019 Talamone, s.r.o. predložil podrobnejšie zameranie vypracované podľa 
požiadavky komisie výstavby a ÚP zo dňa 21.03.2019. Opätovne predložené do komisie 
výstavby a ÚP. 
 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 15.05.2019: Návrh uznesenia č. 27/2019 :   
„Komisia MsZ výstavby a ÚP  odporúča odpredaj pozemku za podmienky: doložiť súhlasné 
stanovisko hasičov manipulačnej plochy v šírke koridoru  3,6 m.“   
 ( Na základe výkresu situácie, je v 3,6m koridore pre peších k vode umiestnený obdĺžnik 
s rozmermi 8x5m ktorý zasahuje do časti parcely ktorú chceme odpredať s označením 
“čerpacie stanovište“. Takisto by som zväčšil oblúk pri vjazde do tohoto koridoru ak by ho mali 
využívať Hasiči. Je otázne pre koho tam to stanovište je, a či by nebolo jednoduchšie rozšíriť 
ten koridor na 5,5m.)  
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 19/2019: 
„FK nedoporučuje odpredaj pozemku.“ 
 
Mestská rada, zo dňa 11.06.2019: Nesúhlasí 
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