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Názov materiálu: Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol. Senec) 

 

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

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru. 

 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 280 m² nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.  

 

Pre: Rezníček a spol. Senec 

Za cenu:  

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie pozemku  - 15,- €/m²/rok – 3930,- €/rok 

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 211 m² využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie pozemku  – 15,-  €/m²/rok – 3165,- €/rok 

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 69 m² využívaný ako 
terasa – cena za užívanie pozemku  - 6,23,- €/m²/rok – 429,87,-€/rok 

Spolu: 7524, 87,- €/rok 

Doba nájmu: na neurčito 

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. Predmet nájmu 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. Pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne 
užívaný žiadateľmi a využívaný ako parkovisko. Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo 
starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza pred a za nehnuteľnosťou 
a bezprostredne prilieha k nehnuteľnosti.  Žiadatelia majú záujem sa o pozemok 
naďalej starať a udržiavať. Pozemok stavebne nijak nevyužívajú nakoľko je užívaný 
ako parkovisko a terasa k vlastnej nehnuteľnosti.  Žiadatelia si v minulosti niekoľko 
krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak vyhovené im bolo iba v prípade parc. č. 2230, 
ktorú od mesta už odkúpili. 



III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec: 

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru. 

 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 280 m² nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.  

 

Pre: Rezníček a spol. Senec 

Za cenu:  

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2 využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie pozemku  - 15,- €/m²/rok – 3930,- €/rok 

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 211 m² využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie pozemku  – 15,-  €/m²/rok – 3165,- €/rok 

Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 69 m² využívaný ako 
terasa – cena za užívanie pozemku  - 6,23,- €/m²/rok – 429,87,-€/rok 

 Spolu: 7524, 87,- €/rok 

Doba nájmu: na neurčito 

IV.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 2 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 ( Rezníček a spol. Cosmopolitan) 

 
Predmet nájmu: 
 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 Okresného 
úradu Senec, katastrálneho odboru. 
 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 211 m² nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 Okresného 
úradu Senec, katastrálneho odboru.  
 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 69 m² nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Senec, obci Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 2800 Okresného 
úradu Senec, katastrálneho odboru.  
 
Lokalita: 
 
Senec – Slnečné jazerá  
 
Žiadateľ:  
 
Rezníček a spol. Slnečné jazerá 2600/160, 903 01 Senec 
 
Za cenu: 

 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/35 o celkovej výmere 262 m2využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie  - 15,- €/m²/rok – 3930,- € /rok 
 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 211 m² využívaný ako 
parkovisko – cena za užívanie  – 15,-  €/m²/rok - 3165,-/rok 
 
Pozemok registra C-KN parc. č. 2231/33 o celkovej výmere 69 m² využívaný ako terasa – 
cena za užívanie pozemku  - 6,23,- €/m²/rok – 429,87,- €/rok 
 
Spolu: 7524, 87,- €/rok 
 
 

Doba nájmu: 
 
      Na neurčito 
 
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. Pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný 
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žiadateľmi a využívaný ako parkovisko. Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú 
ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza pred a za nehnuteľnosťou a bezprostredne prilieha 
k nehnuteľnosti.  Žiadatelia majú záujem sa o pozemok naďalej starať a udržiavať. Pozemok 
stavebne nijak nevyužívajú nakoľko je užívaný ako parkovisko k vlastnej nehnuteľnosti.  
Žiadatelia si v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak vyhovené im bolo 
iba v prípade parc. č. 2230, ktorú od mesta už odkúpili. 
 
Stanoviská k nájmu: 
 
Výsledky zo zasadnutia Komisie výstavby a ÚP zo dňa 21.03.2019 

 
- Komisia odporúča prenájom pozemkov 

Komisia finančná: 
 

Do finančnej komisie nebol materiál predložený z dôvodu, že cena je stanovená 
v zmysle prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení 
dodatkov č. 1-5 

 
Mestská rada dňa 23.01.2020 
 

- súhlasí so zámerom a spôsobom prenájmu nehnuteľností Mesta Senec 
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