
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 11.05.2022 

číslo materiálu: 

 
 
Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Milina Lahová, Mgr. Milina 
Feješová; Poľná ul., Senec) 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec 
v katastrálnom území Senec: 

Pozemok E-KN parc.č. 1118 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 563 m2 
zapísaný na LV č.9058 v prospech vlastníka: Mesto Senec, pre nadobúdateľov: 
Mgr. Milina Feješová rod. Lahová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
Ing. Milina Lahová rod. Kočiová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
za kúpnu cenu vo výške 100,- €/m2 čo činí za výmeru 563 m2 spolu 56 300,- €.    
 
 

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 pozemkom 
v spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemok je súčasťou areálu „Arbor“, ktorý je v podielovom 
spoluvlastníctve nadobúdateľov každý v podiele ½ a využívajú ho od vzniku areálu. Mestský 
pozemok pozostáva z väčšej miery zo spevnenej plochy, ktorú využívajú na vstup pre 
zásobovanie a tiež ako plochu pre skladovanie rastlín. Na pozemku sú umiestnené drobné 
stavby, bez pevného základu. Jedná sa o železné konštrukcie, ktoré v letných mesiacoch slúžia 
ako tienidlo pre rastliny. Na zvyšnej časti pozemku sa nachádza parkovacia plocha, trávnik 
a okrasné rastliny. 
 

III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území 
Senec: 

 
Pozemok E-KN parc.č. 1118 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 563 m2 
zapísaný na LV č.9058 v prospech vlastníka: Mesto Senec, pre nadobúdateľov: 
Mgr. Milina Feješová rod. Lahová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
Ing. Milina Lahová rod. Kočiová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
za kúpnu cenu vo výške 100,- €/m2 čo činí za výmeru 563 m2 spolu 56 300,- €.    
 
 
 
 



 

 
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 12 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia.   
 

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

 

 

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

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
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Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(Ing. Milina Lahová, Mgr. Milina Feješová; Poľná ul., Senec) 

 
Predmet odpredaja (podľa návrhu žiadateľa): 
• pozemok E-KN parc.č. 1118 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 563 m2 
zapísaný na LV č.9058 v prospech vlastníka: Mesto Senec, v katastrálnom území Senec. 
 
Kupujúci:   
Mgr. Milina Feješová rod. Lahová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
Ing. Milina Lahová rod. Kočiová, Hviezdoslavova 64, Senec podiel 1/2  
 
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 30.11.2020 doručená žiadosť Ing. Miliny Lahovej za 
spoločnosť ARBOR – okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.  o odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 
4565/1. Na osobnom stretnutí na útvare právnom a správy majetku dňa 09.12.2020 bola žiadosť 
s Ing. Lahovou prerokovaná, bolo treba žiadosť upresniť a doplniť odôvodnenie. Dňa 
07.02.2022 MsÚ v Senci prijal doplnenú žiadosť Ing. Miliny Lahovej a Mgr. Miliny Feješovej 
o odkúpenie pozemku E-KN parc.č.1118 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
563 m2. Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k pozemkom v spoluvlastníctve žiadateľov. 
Pozemok je súčasťou areálu „Arbor“, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov každý 
v podiele ½ a využívajú ho od vzniku areálu. Mestský pozemok pozostáva z väčšej miery zo 
spevnenej plochy, ktorú využívajú na vstup pre zásobovanie a tiež ako plochu pre skladovanie 
rastlín. Na pozemku sú umiestnené drobné stavby, bez pevného základu. Jedná sa o železné 
konštrukcie, ktoré v letných mesiacoch slúžia ako tienidlo pre rastliny. Na zvyšnej časti 
pozemku sa nachádza parkovacia plocha, trávnik a okrasné rastliny. 
 
Poznámky: 
Podľa listu vlastníctva č. 4061 sú Mgr. Milina Feješová (od r. 2018) a Ing. Milina Lahová (od 
r.2003) podielovými spoluvlastníkmi každá v podiele 1/2 bezprostredne priľahlých 
nehnuteľností, a to pozemku C-KN parc.č. 5516/1 a pozemkov pod stavbami (zásobníky, 
sklady a skleníky), nachádzajúcimi sa na pozemkoch C-KN parc.č. 5516/2, 5516/3, 5516/4, 
5516/6, v k.ú.Senec. Stavby (zásobníky, sklady, skleníky, laboratórna hala..) nachádzajúce sa 
v areáli sú podľa listu vlastníctva č. 4656 evidované vo vlastníctve spoločnosti ARBOR - 
okrasné a ovocné škôlky, s.r.o., Poľná 6,Senec. 
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 16.03.2022: Odporúča odpredaj pozemku. 
 
Návrh finančnej komisie zo dňa 06.04.2022: FK v prípade odpredaja pozemku určuje návrh 
ceny 100,- €/m2. 
 
Mestská rada, zo dňa 21.04.2022:  súhlasí s odpredajom pozemku za cenu 100,- €/m2. 
 
 
 
 


























