
 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 23.10.2019 

číslo materiálu: 

17 

 

Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné 

jazerá-sever) 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. 

Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m
2
 evidovaný na LV 

č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú. Senec, pre nadobúdateľa: Rezníček a spol. s.r.o., 

Slnečné jazerá 2600/160, Senec, IČO: 31 575 501, za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m
2
,  čo činí 

za výmeru 546 m
2  

spolu 65 520,- €, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. 

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako prevod pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (zákonná výnimka).  

Kúpnu cenu zaplatí nadobúdateľ predávajúcemu v štyroch rovnomerných ročných splátkach 

t.j. v sume 16 380,- €, pričom kúpna cena v celkovej výške 65 520,- € bude uhradená 

najneskôr do 31.12.2022. Prvú splátku kúpnej ceny nadobúdateľ uhradí do 5 dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra 

nehnuteľností bude oprávnené podať Mesto Senec po uhradení kúpnej ceny v plnej výške. 

 

II.   MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. Senec: 

Pozemok C-KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m
2
 evidovaný na LV 

č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú. Senec, pre nadobúdateľa: Rezníček a spol. s.r.o., 

Slnečné jazerá 2600/160, Senec, IČO: 31 575 501, za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m
2
,  čo činí 

za výmeru 546 m
2  

spolu 65 520,- €, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. 

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako prevod pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (zákonná výnimka). 

Kúpnu cenu zaplatí nadobúdateľ predávajúcemu v štyroch rovnomerných ročných splátkach 

t.j. v sume 16 380,- €, pričom kúpna cena v celkovej výške 65 520,- € bude uhradená 

najneskôr do 31.12.2022. Prvú splátku kúpnej ceny nadobúdateľ uhradí do 5 dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra 

nehnuteľností bude oprávnené podať Mesto Senec po uhradení kúpnej ceny v plnej výške. 

 



III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 30 dní 

odo dňa schválenia tohto uznesenia.   

 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. 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 nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 



Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  

(Rezníček a spol. s.r.o.; Slnečné jazerá-sever, Senec) 

 
Predmet odpredaja: 
Pozemok C-KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m

2
 evidovaný na LV 

č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec. 

 

Kupujúci: Rezníček a spol. s.r.o., IČO: 31 575 501, Slnečné jazerá 2600/160, Senec 

 

Odôvodnenie: 

Mestskému úradu v Senci bola dňa 27.11.2018 doručená žiadosť spoločnosti Rezníček a spol. 

s.r.o. o prenájom pozemkov, a to: 

• C-KN parc.č. 2230zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m
2
, na ktorej sa nachádza 

stavba vlastníctve spoločnosti Rezníček a spol.s.r.o., a to hotel Cosmopolitan, 

• C-KN parc.č. 2231/35zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m
2
, ktorá je využívaná ako 

parkovacia plocha pre hotelových hostí, 

• C-KN parc.č. 2231/33zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m
2
, ktorá sa využíva ako 

príjazdová komunikácia k hotelu a parkovacia plocha pre hotelových hostí a časť pozemku 

o výmere 69 m
2
  sa využíva v letných mesiacoch ako terasa. (príloha č. 1) 

 

Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 

 

Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 21.03.2019:„Komisia odporúča prenájom 

pozemkov.“ 

 

Nájomné v celkovej výške46 554,- €/rok je stanovené v zmysle prílohy č.4 k VZN Mesta 

Senec č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 1 až 5. Nakoľko 

žiadateľom sa výška nájomného zdala neúmerne vysoká, požiadali o výnimky z výpočtu 

nájmu a prehodnotenie výšky nájomného.(príloha č. 2) Z tohto dôvodu bola žiadosť 

o prenájom pozemkov predložená vo Finančnej komisii.  

 

Návrh finančnej komisie, zo dňa 29.05.2019:
 

„FK doporučuje odpredaj časti pozemku pod nehnuteľnosťou (stavbou hotela). Určuje návrh 

ceny: 120 eur/m2. Na zvyšok doporučuje prenájom pozemkov podľa platných cien VZN (2 

parkoviská a terasa).“ 

 

Na základe doporučenia Finančnej komisie bola dňa 15.08.2019 Mestskému úradu v Senci 

doručená žiadosť spoločnosti Rezníček a spol s.r.o. o odpredaj a prenájom 

pozemkov.Vzhľadom na finančné možnosti spoločnosti nadobúdateľ žiada o možnosť 

splatenia kúpnej ceny pozemku na 4 rovnomerné splátky. (príloha č. 3) 

Poznámky: 

Podľa listu vlastníctva č. 2310 je spoločnosť Rezníček a spol. s.r.o. výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti, stavby – Hotel Cosmopolitan, ktorá je postavená na pozemku C-KN parc. č. 

2230. 

Prenájom priľahlých pozemkov C-KN parc. č. 2231/33 a 2231/35 sa bude riešiť po 

aktualizácii VZN Mesta Senec č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 1 

až 5. V súčasnosti sa pripravuje znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 

„obvyklého“ nájmu pozemkov v meste Senec.  

Mestská rada, zo dňa 08.10.2019: súhlasí s odpredajom pozemku za kúpnu cenu 120,- 

€/m
2 


























