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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková; Slávičia ul.) 
 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovala návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec 
v katastrálnom území Senec: 
Časť pozemku E-KN parc. č. 2261/201 (C-KN p.č.5234/25) trvalý trávny porast 
o výmere cca 7 m2, evidovaná na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec, pre 
nadobúdateľa: Andrea Maková rod. Maková, Slávičia 6, Senec, za kúpnu cenu 
vo výške 120,- €/m2.  

II. MsZ hodnotí spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže sa jedná 
o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a ide o 
malú výmeru. Žiadateľ má záujem pozemok využiť na rozšírenie svojho pozemku 
- predzáhradky, zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti zo strany svahu a zamedziť 
pohybu osôb pred jej záhradkou.  

III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom 
území Senec: 
Časť pozemku E-KN parc.č. 2261/201(C-KN p.č.5234/25) trvalý trávny porast 
o výmere cca 7 m2, evidovaná na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec, pre 
nadobúdateľa: Andrea Maková, rod. Maková, Slávičia 6, Senec, za kúpnu cenu 
vo výške 120,- €/m2.  

IV. MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu  na 
oddelenie pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja a povinné zverejnenie 
zámeru predať zhora uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
svojej úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Senec. MsÚ po vyhotovení 
geometrického plánu a po zverejnení predloží na zasadnutie MsZ návrh na 
schválenie samotného prevodu vlastníctva uznesením MsZ z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku 
obcí v znení neskorších právnych predpisov. 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: referentsprávy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  
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Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(Andrea Maková; Slávičia ul., Senec) 

 
Predmet odpredaja: 
 
Časť pozemku E-KN parc. č. 2261/201 trvalý trávny porast o výmere cca 7 m2, evidovaná na 
LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec, v katastrálnom území Senec. 
 
Kupujúci: Andrea Maková rod. Maková, Slávičia 6, Senec 
 
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 23.10.2019 doručená žiadosť o odkúpenie priľahlého  
pozemku C-KN parc.č. 5234/25 (nezaložený LV, parcela identická s p.č. E 2261/201), ktorý 
bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou – predzáhradkou vo vlastníctve žiadateľky.  
Žiadateľka uvádza ako dôvod odkúpenia a zároveň účel využitia pozemku, a to rozšírenie 
pozemku - predzáhradky, zvýšenie bezpečnosti zo strany svahu a zamedzenie pohybu osôb 
pred jej záhradkou. Pozemok nie je vhodný na výstavbu a inak je nevyužiteľný.  
 
Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky a ide o 
malú výmeru. Predmetný pozemok z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné 
užívanie alebo predaj iným osobám.  
 
 
Poznámky: 
Andrea Maková je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností: 
• bezprostredne priľahlého pozemku C-KN parc.č. 5234/217 ostatná plocha o výmere 38 m2, 
na ktorej sa nachádza predzáhradka, podľa listu vlastníctva č. 11209 
• bytu č.2 na prízemí v bytovom dome ANDORA postavenom na pozemku C-KN parc.č. 
5234/32, podľa listu vlastníctva č. 8953. 
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 20.11.2019: Návrh uznesenia č. 67/2019: 
 „Komisia MsZ výstavby a ÚP  neodporúča odpredaj pozemku.“ 
 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 03.12.2019: 

„Finančná komisia neodporúča predaj pozemku. V prípade predaja odporúča cenu 120,- 
€/m2.“ 

 
Mestská rada, zo dňa 23.01.2020: nesúhlasí s odpredajom pozemku 

 
 
 
 
 
 












