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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros; Pivničná ul.) 
 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec 
v katastrálnom území Senec: 
Pozemok C-KN parc.č. 4549/5 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 23 
m2oddelený od parcely E-KN parc.č. 936/106 evidovaný na LV č.9058 v prospech 
Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.67/2018 vyhotoveného GEODETIKA, 
s.r.o., úradne overený pod č. 1426/18,pre nadobúdateľa: Imrich Mészáros, 
Pivničná 34, Senec, za kúpnu cenu vo výške ..............,- €/m2,  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).  

 
II. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území 

Senec: 
Pozemok C-KN parc. č. 4549/5 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 23 
m2oddelený od parcely E-KN parc. č. 936/106 evidovaný na LV č.9058 v prospech 
Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.67/2018 vyhotoveného GEODETIKA, 
s.r.o., úradne overený pod č. 1426/18,pre nadobúdateľa: Imrich Mészáros, 
Pivničná 34, Senec, za kúpnu cenu vo výške ..............,- €/m2,  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).  

 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do 31.12.2020.   

 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 

platnosť.  
 
 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  
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Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(Imrich Mészáros; Pivničná ul., Senec) 

 
Predmet odpredaja: 
 
Pozemok zastavaný stavbou- garážou vo vlastníctve žiadateľov, 
oddelený od parcely E-KN parc.č. 936/106 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec 
v k.ú. Senec, podľa geometrického plánu č.67/2018 GEODETIKA, s.r.o., Alexandrom 
Sztraceným, a to pozemok C-KN parc. č. 4549/5zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 23 
m2. 
 

Kupujúci:Imrich Mészáros, Pivničná 34, Senec 
 
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 09.10.2019 doručená žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 
parc. č. 4549/5  pod stavbou – garážou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.Stavba – garáž nie je 
zapísaná na liste vlastníctva. Imrich Mészáros písomne prehlásil, že je stavebníkom 
predmetnej garáže, ktorá je užívaná od roku 1970. 
 
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 20.11.2019: Návrh uznesenia č. 64/2019: 
 „Komisia MsZ výstavby a ÚP neodporúča odpredaj pozemku, navrhuje odstrániť stavby 
z mestského pozemku. Komisia dáva podnet na Spoločný stavebný úrad, konať v danej veci.“ 
 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 03.12.2019: 

„Finančná komisia v súlade s návrhom komisie výstavby navrhuje stiahnuť bod z programu a 
počkať na rozhodnutie stavebného úradu týkajúce sa stavieb týchto garáží na mestskom 
pozemku.“ 

 
Mestská rada, zo dňa 23.01.2020: nesúhlasí s odpredajom pozemku 
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