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Dôvodová správa k odkúpeniu nehnuteľnosti  

(Elena Matúšová, Bratislavská ul.) 
 

Predmet odkúpenia: 

Pozemok E-KN parc.č. 3788/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2 
evidovaný na LV č.9848 v katastrálnom území Senec. 
 
Lokalita: Bratislavská ul., k.ú. Senec 
 

Vlastník: Elena Matúšová rod. Mókošová, Košická 1755/32, Senec   
 
Kúpna cena - návrh vlastníka:  50,- €/m2 t.j. 4550,- € 
 

 

Odôvodnenie: 

Mestskému úradu v Senci bola dňa 26.08.2021 doručená ponuka Eleny Matúšovej na 
odkúpenie  pozemku E-KN parc.č. 3788/18 za kúpnu cenu 50,- €/m2. Elena Matúšová sa stala 
výlučným vlastníkom v 1/1 pozemku E-KN parc.č. 3788/18 o výmere 91 m2 k.ú.Senec,  a to 
na základe uznesenia o dedičstve, právoplatné dňa 05.08.2021 po poručiteľke: Mária 
Gabrielová rod. Vavrová. Predmetný pozemok sa nachádza na Bratislavskej ulici pod 
existujúcim chodníkom a zeleným pásom pri komunikácii, v predmete plánovanej cyklotrasy. 
Navrhovanú kúpnu cenu vlastník odôvodňuje najmä zvýšenými nákladmi v súvislosti 
s dedičským konaním. 
 
Mesto Senec plánuje vybudovať cyklistickú cestu na Bratislavskej ulici v Senci v úseku OC Tesco - 
Billa. K vydaniu stavebného povolenia je potrebné majetkovo usporiadať pozemky v danej lokalite.  
Odkúpenie pozemkov bolo schválené v poradných orgánoch MsZ: Finančná komisia, zo dňa 
24.02.2016 doporučila odkúpenie pozemkov za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2. Komisia výstavby 
a ÚP, zo dňa 05.04.2016: doporučila majetko-právne usporiadanie pozemkov a návrh zobrala na 
vedomie. 
Na základe doporučení komisií boli Mestom Senec oslovení vlastníci resp. ich rodinní príslušníci 
(nakoľko väčšinou boli na liste vlastníctva evidovaní zomretí vlastníci) s návrhom na usporiadanie 
predmetných pozemkov. Väčšina oslovených súhlasila s majetkovým usporiadaním pozemkov, ale 
navrhovali vyššiu kúpnu cenu a uhradenie výdavkov spojených s vybavovaním dedičstva u notára. 
Navrhovanú kúpnu cenu finančnou komisiou vo výške 5,- €/m2 považovali za neprimeranú, nakoľko 
všeobecná hodnota majetku predmetných pozemkov určená notárom je značne vyššia (t.j. 39,- €/m2). 
Na základe podnetu viacerých príbuzných (potencionálnych dedičov) o zvýšenie ceny za m2 a úhradu 
nákladov spojených s vybavovaním dedičstva bol návrh na usporiadanie pozemkov opätovne 
predložený vo Finančnej komisii. Finančná komisia, zo dňa 15.02.2017 opätovne doporučila 
odkúpenie pozemkov za kúpnu cenu vo výške 5,- €/m2, ale súhlasila s úhradou pomernej časti 
nákladov za dedičské konanie. Mestská rada, zo dňa 22.03.2017 súhlasila s odkúpením pozemkov za 
sumu vo výške 25,- €/m2, ale nesúhlasila so záväzkom Mesta Senec, že uhradí všetky náklady spojené 
s usporiadaním a prevodom nehnuteľností. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci č.52/2017, zo dňa 06.04.2017 bolo  

schválené  odkúpenie pozemkov za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2. Nakoľko pri 
nadobúdaní nehnuteľného majetku do vlastníctva obce musí byť v uznesení MsZ okrem 
vymedzenia kúpnej ceny aj nezameniteľným spôsobom identifikovaný predmet prevodu 
a dostatočné označenie prevodcov, upresnený návrh na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve 
konkrétnych fyzických osôb je osobitne predkladaný na zasadnutí MsR a MsZ v Senci.  
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Poznámky: 

Za účelom výstavby cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Mesto Senec v rokoch 
2017-2018 odkúpilo pozemky od jednotlivých vlastníkov za kúpnu cenu vo výške 25,- €/m2.  
Mesto Senec dňa 18.01.2021 uzatvorilo kúpnu zmluvu s vlastníkom Mariánom Vargom na 
odkúpenie pozemku E-KN p.č. 3788/28 o výmere 73 m2 za kúpnu cenu 35,- €/m2 v zmysle 
uznesenia MsZ č. 138/2020 zo dňa 08.12.2020. 
 
V danej lokalite zostáva už len tento jeden neusporiadaný pozemok, a to: pozemok E – KN 
p.č. 3788/18 vo vlastníctve Eleny Matúšovej po poručiteľke: Gabrielová Mária. 
 

 

Ponuka Eleny Matúšovej bola predložená vo finančnej komisii: 

 
Finančná komisia zo dňa 29.09.2021: Návrh uznesenia č. 57/2021: „FK odporúča odpredaj 

nehnuteľnosti. Určuje návrh ceny 35 eur/m2.“ 

 

Do MsR a MsZ predkladáme dve alternatívy: 
A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2 - podľa návrhu 

vlastníka 
B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 35,- €/m2 - podľa návrhu 

finančnej komisie 

 

 
Mestská rada, zo dňa 07.10.2021:  Súhlasí s odkúpením pozemku za cenu 35,- €/m2 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.) 

 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva 
č.9848 v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická 
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2  spolu 
4550,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská 
ulica v Senci. 
 

II.     
 
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9848 

v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická 1755/32, 
Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2  spolu 4550,- €,  za 
účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská ulica v Senci. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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  



 
 
 

 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.) 

 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 

I.  

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva 
č.9848 v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická 
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 35,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2  spolu 
3185,- €,  za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská 
ulica v Senci. 
 

II.     
 
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9848 

v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická 1755/32, 
Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 35,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2  spolu 3185,- €,  za 
účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská ulica v Senci. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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  
















