
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 11.02.2020 

číslo materiálu: 

14 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana 
Gálová, rod. Rakická, Erik Rakický, Martin Záhora a manželka Nikola)  
 

I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom  nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 2271/1 o celkovej výmere 140,90 m2nachádzajúci 
sa v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru. 

Pre:  

Ing Marek Rakický, Hradné údolie 13, Bratislava, Erik Rakický, Športová 23, 
Limbach, Zuzana Gálová rod. Rakická, Hradné Údolie 13, Bratislava, Martin Záhora 
a manželka Nikola 

Výška nájomného: 

V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019 v zóne Slnečné jazerá – 1,63 €/m²/rok 

Spolu cena: 229,67,- €/rok 

Doba nájmu: 

  Na neurčito 

II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa 
o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 
Ide o  pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný. Vzhľadom na 
to, že pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi boli 
žiadatelia mestom Senec vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy.  Žiadatelia sa 
o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza 
smerom pred chatou a bezprostredne prilieha k chate.  Žiadatelia majú záujem sa 
o pozemok naďalej starať a udržiavať. Pozemok stavebne nijak nevyužívajú nakoľko 
je užívaný ako priľahlá trávnatá plocha k vlastnej nehnuteľnosti. Žiadatelia si 
v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak po neúspešných 
žiadostiach majú záujem po výzve mesta  pristúpiť k nájomnej zmluve.  
 

 

 



 

III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 2271/1 o celkovej výmere 140,90 
m2nachádzajúci sa v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste 
vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru. 

Pre:  

Ing Marek Rakický, Hradné údolie 13, Bratislava, Erik Rakický, Športová 23, 
Limbach, Zuzana Gálová rod. Rakická, Hradné Údolie 13, Bratislava, Martin 
Záhora a manželka Nikola 

Výška nájomného: 

V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019 v zóne Slnečné jazerá – 1,63 €/m²/rok 

Spolu cena: 229,67,- €/rok 

Doba nájmu: 

  Na neurčito 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 3 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 uznesenia MsZ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 

 

 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      
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Dôvodová správa 
k návrhu na prenájom pozemkov ( Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana 

Gálová rod. Rakická, Erik Rakický, Martin Záhora a manželka Nikola) 
 

Predmet nájmu: 
 
Časť pozemku registra C-KN parc. č. 2271/1 o celkovej výmere 140,90 m2nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 Okresného 
úradu Senec, katastrálneho odboru. 
 
Lokalita: 
 
Senec – Slnečné jazerá  
 
Žiadatelia:  
 
Ing. Marek Rakický, Hradné údolie 13, Bratislava, Erik Rakický, Športová 23, Limbach, 
Zuzana Gálová rod. Rakická, Hradné údolie 13, Bratislava, Martin Záhora a manželka Nikola 
 
Za cenu: 

 
V zmysle VZN č. č. 11/2019 v zóne Slnečné jazerá – 1,63 €/m²/rok 

 
Doba nájmu: 
 
 Na neurčito 
 
Odôvodnenie: 
 
Mestskému úradu v Senci bola doručená žiadosť Martina Záhoru a manželky Nikoly 
Záhorovej o odkúpenie príp. prenájom pozemku C-KN parc.č. 2271/77 ostatná plocha 
o výmere 247 m² podľa geometrického plánu č. 59/2018, nachádzajúci sa na Slnečných 
jazerách – sever, v katastrálnom území Senec.  
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch MsZ: 
 
Komisia výstavby a ÚP zo dňa 21.03.2019, podľa uznesenia 7/2019: „zatiaľ neodporúča 
odpredaj ani prenájom a žiada predložiť vyjadrenia majiteľov susedných nehnuteľností (. 
Záhora, p. Gálová, p. Rakický), či majú záujem odkúpiť časť pozemku o výmere 141 m² do 
podielového spoluvlastníctva (na parkovanie)  - rozsah podľa náčrtu. Komisia odporúča 
spojiť pozemok od vodnej plochy s líniou susedných pozemkov.“ 
 
Útvar právny a správy majetku MsÚ Senec vyzval Martina Záhoru a manželku Nikolu 
Záhorovú a spoluvlastníkov nehnuteľností C-KN parc. č. 2271/6, 2271/66 a to p. Erika 
Rakického, p. Mareka Rakického a p. Zuzanu Gálovú, aby sa vyjadrili k návrhu komisie 
výstavby a ÚP.  
 
Dňa 15.04.2019 predložili žiadosti o odkúpenie pozemku o výmere 140,90 m² (podľa návrhu 
komisie výstavby a ÚP) v nasledovných podieloch: 
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Erik Rakický     podiel: 1/6 k celku 
Marek Rakický    1/6 k celku 
Zuzana Gálová    1/6 k celku 
Martin Záhora a manž. Nikola  1/2 k celku 
 
Ďalšie vyjadrenia poradných orgánov MsZ: 
 
„Komisia výstavby a ÚP neodporúča prenájom pozemku nakoľko sa na pozemku nachádza 
nepovolená stavba. Komisia dáva podnet na spoločný stavebný úrad na začatie správneho 
konania vo veci.“ 
(na základe obhliadky sa zistilo, že na predmetnej mestskej parcele sa pri vodnej ploche 
nachádza oporný múr na mestskom pozemku a spevnenie  zabetónovanými kameňmi. Tieto 
konštrukcie sú síce staršieho dátumu, ale boli uskutočnené na mestskom pozemku bez 
povolenia, a tým pádom nedoporučuje odpredaj, ale prešetrenie) 
 
Finančná komisia zo dňa 29.05.2019: Návrh uznesenia č. 22/2019 
 
„FK hlasovala o stiahnutí bodu z programu do prešetrenia prebiehajúcich stavebných prác 
spoločným stavebným úradom.“ 
 
Ing. Marek Rakický a spoluvlastníci listom zo dňa 27.06.2019 prijatým na MsÚ Senec dňa 
02.07.2019 žiadajú o opätovné predloženie ich žiadosti na rokovanie Komisie výstavby a ÚP 
za účelom prehodnotenia negatívneho stanoviska, nakoľko na pozemku ani na chate neboli 
vykonané žiadne stavebné práce. Stavebné a rekonštrukčné práce boli vykonané na susednom 
objekte parc. č. 2285 (vlastníci Martin Záhora a manželka). Chatu nadobudli s takým stavom 
ako je v súčasnosti, spevnenie brehu zabetónovanými kameňmi muselo byť urobené 
predošlými vlastníkmi.  
Z tohto dôvodu žiadosť opätovne predkladáme do komisie výstavby a ÚP. Ostatné materiály 
boli predložené na zasadnutí komisie výstavby a ÚP dňa 21.03.2019. 
 
Skutkový stav: 
 
Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sao pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom 
Senec trvalo nevyužívaný. Vzhľadom na to, že pozemok je dlhodobo neoprávnene 
a bezodplatne užívaný žiadateľmi boli žiadatelia mestom Senec vyzvaný na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy. Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. 
Pozemok sa nachádza smerom pred chatou a bezprostredne prilieha k chate.  Žiadatelia majú 
záujem sa o pozemok naďalej starať a udržiavať. Pozemok stavebne nijak nevyužívajú 
nakoľko je užívaný ako priľahlá trávnatá plocha k vlastnej nehnuteľnosti.Žiadatelia si 
v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak po neúspešných žiadostiach 
majú záujem po výzve mesta  pristúpiť k nájomnej zmluve.  
 
Stanoviská k nájmu: 
 
Výsledky zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.09.2019 
 
„Komisia MsZ výstavby a ÚP neodporúča odpredaj pozemku do doby vyriešenia nelegálnej 
stavby na susednom pozemku; zatiaľ doporučuje prenájom pozemku v podieloch podľa 
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predloženej dohody.“ 
 
 
Výsledky zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 01.10.2019  
 
„FK nedoporučuje odpredaj pozemku. V prípade odpredaja pozemku určuje návrh ceny: 
280,- 
€/m² 
 
Finančná komisia: 
 
Do finančnej komisie nebol materiál opätovne predložený, pretože v prípade nájmu je cena 
stanovená v prílohe č. 4 VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom Mesta Senec v znení 
dodatkov č. 1-5 
 
Mestská rada dňa 23.01.2020 
 
Súhlasí s prenájmom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












