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16 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka 

JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ berie na vedomie, že Mestské zastupiteľstvo uznesením č.76/2019 zo dňa 

26.06.2019  

a) schválilo zámer predať majetok Mesta Senec, a to pozemok C-KN parc. č. 4440/11 

záhrada o výmere 490 m
2
evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec 

v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor Labuda a manželka 

JUDr. Dana Labudová rod. Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu cenu vo 

výške  100,- €/m
2
, 

b) schválilo spôsob predaja  nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

c) poverilo MsÚ zabezpečiť povinné zverejnenie zámeru predať zhora uvedený majetok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle 

Mesta Senec.  

 

II. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m
2
evidovaný na LV č.2800 

v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor 

Labuda a manželka JUDr. Dana Labudovárod. Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu 

cenu vo výške 100,-€/m
2
, čo činí za výmeru 490 m

2  
spolu 49000,-€. 

III.  

MsZ hodnotí spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to z dôvoduhodného 

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 nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, 

ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný, je dlhodobo neoprávnene 

a bezodplatne užívaný tretími osobami. Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený 

burinovitými trávami a nežiadúcim spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. 

Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti, nie je 

k nemu žiadny prístup z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový 

stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení 

by pozemok tvoril celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa 

účelne využíval podľa svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu 

nehnuteľností nadobúdateľov.  



IV. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m
2
evidovaný na LV č.2800 

v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor 

Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová rod. Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu 

cenu vo výške 100,-€/m
2
, čo činí za výmeru 490 m

2  
spolu 49 000,-€. 

 

V. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia 

tohto uznesenia.   

 

 

VI. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode V. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 

platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent správy 

majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. 

 



Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti 

(JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, rodina Pipíšová, 

Pivničná ul., Senec) 
 

Predmet odpredaja: 
 

Pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m
2
evidovaný na LV č.2800 

v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec. 

 

Kupujúci:JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudovárod. Chalupková, 

Pivničná 25, Senec 

 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č.76/2019 zo dňa 26.06.2019: 

a) schválilo zámer predať majetok Mesta Senec, a to pozemok C-KN parc.č. 4440/11 

záhrada o výmere 490 m
2
evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec 

v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľov: JUDr. Tibor Labuda a manželka 

JUDr. Dana Labudovárod. Chalupková, Pivničná 25, Senec, za kúpnu cenu vo 

výške 100,- €/m
2
, 

b) schválilo spôsob predaja  nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

c) poverilo MsÚ zabezpečiť povinné zverejnenie zámeru predať zhora uvedený 

majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli a na webovom 

sídle Mesta Senec.(príloha č.1) 

 

Poslancom Mestského zastupiteľstva predkladáme nasledovné vyjadrenia: 

Vyjadrenie JUDr. Tibora Labudu a manželky JUDr. Dany Labudovej zo dňa 14.08.2019 - 

nesúhlasia s kúpnou cenou vo výške 100,- €/m
2
.(príloha č.2) 

Vyjadrenie Mgr. Brigity Pipíšovej zo dňa 15.08.2019 – nesúhlasí a odvoláva sa proti 

uzneseniu MsZ č.76/2019 zo dňa 26.06.2019 t.j. proti schváleniu odpredaja pozemku C-KN 

parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m
2
v celosti v prospech manželov Labudových. 

(príloha č.3) 
JUDr. Tibor Labuda požiadal o zaslanie vyjadrenia p. Mgr. Pipíšovej k schválenému zámeru 

odpredaja pozemku parc.č.4440/11podľa uznesenia MsZ č.76/2019, v zmysle zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Vyjadrenie JUDr. Tibora Labudu a manželky JUDr. Dany Labudovej zo dňa 09.09.2019 

k uzneseniu MsZ č.76/2019 a k stanovisku p. Pipíšovej. (príloha č.4) Manželia Labudoví 

zároveň predložili Znalecký posudok č.56/2019, podľa ktorého je stanovená všeobecná 

hodnota pozemku vo výške 51,78 €/m
2
.(príloha č.5) 

MsÚ Senec dňa 23.09.2019 prijal Späťvzatie Vyjadrenia k uzneseniu MsZ č.76/2019 zo dňa 

09.09.2019 manželov Labudových, podľa ktorého berú späť svoje vyjadrenie v časti II. – 

nesúhlas s kúpnou cenou 100,- €/m
2
. Ďalej potvrdzujú svoj záujem o odkúpenie 

predmetného pozemku za kúpnu cenu 100,- €/m
2
.(príloha č.6) 

MsÚ Senec dňa 25.09.2019 prijal Stanovisko k zámeru odpredaja pozemku – Dodatok č.1 

Mgr. Brigity Pipíšovej.(príloha č.7) 

Všetky ostatné materiály k odpredaju predmetného pozemku boli predložené na zasadnutí 

MsZ dňa 26.06.2019. 

 

Mestská rada, zo dňa 08.10.2019: súhlasí s odpredajom pozemku za kúpnu cenu 100,- 

€/m
2 


























































