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I. MsZ prerokovala návrh na prenájom nehnuteľností– pozemkov v katastrálnom 

území Senec: 

Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m² druh pozemku: záhrada, evidovaný na 

Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru 

Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m² druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho 

odboru,  

za cenu v zmysle VZN č. 3/2009 v zóne A – 0,22,- €/m²/rok na dobu neurčitú 

II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to 

z dôvoduhodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 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 žiadateľov. 

Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorého vlastníkom  je Mesto Senec. Je trvalo 

nevyužívaný, a  dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný tretími osobami– 

žiadateľmi ako záhrada. Nakoľko pozemok je oplotený nie je zo žiadnej strany 

prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti. S ohľadom na aktuálny právny 

a skutkový stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek 

využiteľný. Žiadatelia o nájom sa o pozemok starajú ako o svoj vlastný. Na pozemku 

plánujú umiestniť kanalizačnú prípojku, ktorá bude slúžiť pre potreby nehnuteľnosti 

na Trnavskej ulici č. 23. Súčasťou je aj projektová dokumentácia. Prenájmom by 

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

účelne využíval podľa svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu 

užívaniu nehnuteľností nájomcov.  

 

 

 

 

 

 



III.  MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m² druh pozemku: záhrada, evidovaný na 

Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru 

Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m² druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast, evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho 

odboru,  

Pre: Ing. Miroslav Hanzen a manželku Moniku Hanzenovú rod. Melicherovú 

za cenu v zmysle VZN č. 3/2009 v zóne A – 0,22,- €/m²/rok na dobu neurčitú 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia. 

 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent pre právnu 

agendu 

Bc. Tomáš 

Tahotný,LL.M 

 

 

Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov 



Dôvodová správa 

k návrhu na prenájom pozemkov ( Ing. Miroslav Hanzen) 

Predmet nájmu: 

Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m² druh pozemku: záhrada o celkovej 

výmere 435 m² evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, 

katastrálneho odboru 

Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m² druh pozemku: trvalý trávnatý 

porast o celkovej výmere 2559 m² evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného 

úradu Senec, katastrálneho odboru,  

Lokalita: 

Senec – Trnavská ul. 23 

Žiadateľ:  

Ing. Miroslav Hanzen a manželka Monika Hanzenová rod. Melicherová 

Výška nájomného: 

V zmysle VZN č. č. 3/2009 v zóne A – 0,22,- €/m² 

Doba nájmu: 

      Na neurčito 

Skutkový stav: 

Jedná sao pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 

Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorého  vlastníkom je Mestom Senec. Pozemok je dlhodobo 

neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi. Žiadatelia ako vlastníci priľahlej 

nehnuteľnosti pozemok využívajú ako záhradu po dlhú dobu. Pozemok nakoľko je oplotený 

nie je zo žiadnej strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti. S ohľadom na 

aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom 

akokoľvek využiteľný. Žiadatelia o nájom sa o pozemok starajú ako o svoj vlastný. Na 

pozemku plánujú umiestniť kanalizačnú prípojku, ktorá bude slúžiť pre potreby nehnuteľnosti 

na Trnavskej ulici č. 23. Súčasťou je aj projektová dokumentácia. Prenájom by pozemok 

tvoril celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nájomcov, pričom by sa účelne využíval podľa 

svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností nájomcov.  

Stanoviská k nájmu: 

Výsledky zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.09.2019 

Komisia odporúča odpredaj pozemku s možnosťou realizácie kanalizačnej prípojky. 

V prípade nájmu realizovať prípojku na pozemku C-KN parc. č. 457/7 

Výsledky zo zasadnutia Mestskej rady zo dňa 08.10.2019 

Mestská rada nesúhlasí z prenájom  


















