
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 11.02.2020 

číslo materiálu: 

15 
 

Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing,. Jiří Auer, Oľga Auerová, 
Oľga Vanáková, Bratislava) 

 

 

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

Časť pozemku parc. C-KN č. 2271/1 o výmere 388,90 m² druh pozemku: ostatná 
plocha evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho 
odboru 

Pre:  

Ing. Jiří Auer, Bratislava, Oľga Auerová, Bratislava, Oľga Vanáková, Bratislava 

Výška nájomného: 

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

Spolu cena: 633,91,- €/rok 

Doba nájmu: 

   Na neurčito 

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

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, 
ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný. Pozemok je dlhodobo 
neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi. Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo 
starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza smerom od chaty k jazeru, 
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 záhrada.  Žiadatelia sa taktiež starajú o priľahlý prístupový chodník. Žiadatelia si 
v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak po neúspešných 
žiadostiach majú záujem pristúpiť k nájomnej zmluve.  

 



 

III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Časť pozemku parc. C-KN č. 2271/1 o výmere 388,90 m² druh pozemku: ostatná 
plocha evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho 
odboru 

Pre:  

Ing. Jiří Auer, Bratislava, Oľga Auerová, Bratislava, Oľga Vanáková, Bratislava 

Výška nájomného: 

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

Spolu cena: 633,91,- €/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. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga 

Vanáková) 
 

Predmet nájmu: 
 
Časť pozemku parc. C-KN č. 2271/1 o výmere 388,90 m² druh pozemku: ostatná plocha 
evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru 

 
Lokalita: 
 
Senec – Slnečné jazerá 
 
Žiadatelia:  
 
Ing. Jiří Auer, bytom Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava, Oľga Auerová bytom Ľuda Zúbka 2, 
841 01 Bratislava, Oľga Vanáková, bytom Budatínska 23, 851 05 Bratislava  
 
Výška nájomného: 

 
V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019 v zóne Slnečné jazerá – 1,63 €/m²/rok 
 
Spolu cena: 633,91,-€/rok 

 
Doba nájmu: 
 
      Na neurčito 
 
Skutkový stav: 
 
Spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom 
Senec trvalo nevyužívaný. Pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný 
žiadateľmi. Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok 
sa nachádza smerom od chaty k jazeru, 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 záhrada.  Žiadatelia sa taktiež starajú o priľahlý 
prístupový chodník. Žiadatelia si v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie 
avšak po neúspešných žiadostiach majú záujem pristúpiť k nájomnej zmluve.  
 
Stanoviská k nájmu: 
 
Výsledky zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP zo dňa 20.11.2019 
 
„Komisia MsZ výstavby a ÚP   odporúča prenájom  plochy parcely podľa náčrtu, alternatívne 
odporúča  odpredaj.“ 
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Finančná komisia: 
 
Materiál nebol do finančnej komisie predložený z dôvodu určenia ceny vo VZN č. 11/2019 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta  
 
Mestská rada zo dňa 23.01.2020 
 
Súhlasí so spôsobom a zámerom prenájmu uvedených nehnuteľností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










