
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 11.05.2022 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Petra Lietavová; Slnečné jazerá – juh, 
Senec) 
 
Návrh na uznesenie: 

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

Časť pozemku C-KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere cca 50 m2 zapísaná na LV č.2800 
v prospech vlastníka: Mesto Senec, pre nadobúdateľa: Petra Lietavová rod. Kováčová, 
Veternícka 32, Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 300,- €/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 rekreačnej 
chate a k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa. Predchádzajúci vlastník priľahlej rekreačnej 
chaty mestský pozemok udržiaval kosením trávnatej plochy. Nadobúdateľ má záujem sa o 
pozemok ďalej pravidelne starať a udržiavať čistotu, plánuje výsadbu okrasných kvetín a drevín 
na svoje náklady. 
 

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

Časť pozemku C-KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere cca 50 m2 zapísaná na LV č.2800 
v prospech vlastníka: Mesto Senec, pre nadobúdateľa: Petra Lietavová rod. Kováčová, 
Veternícka 32, Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 300,- €/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: referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      
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Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(Petra Lietavová; Slnečné jazerá – juh, Senec) 

 
Predmet odpredaja (podľa návrhu žiadateľa): 
• časti pozemku C-KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere cca 50 m2 zapísané na LV 
č.2800 v prospech vlastníka: Mesto Senec, v katastrálnom území Senec. 
 
Kupujúci:  Petra Lietavová rod. Kováčová, Veternícka 32, Kremnica 
    
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 26.01.2022 doručená žiadosť Petry Lietavovej o odkúpenie 
časti pozemku C-KN parc.č. 2371/1 podľa priloženého nákresu (16m x 3m), ktorý mesto 
nevyužíva. Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k rekreačnej chate a k pozemku vo 
vlastníctve žiadateľa.  
Predchádzajúci vlastník priľahlej rekreačnej chaty mestský pozemok udržiaval kosením 
trávnatej plochy. Žiadateľ má záujem sa o pozemok ďalej pravidelne starať a udržiavať čistotu, 
plánuje výsadbu okrasných kvetín a drevín na svoje náklady. 
 
Poznámky: 
Podľa listu vlastníctva č. 11661 je Petra Lietavová (od 4/2021) výlučným vlastníkom 
bezprostredne priľahlých nehnuteľností, a to pozemkov C-KN parc.č. 2371/287 a 2371/359 
a rekreačnej chaty č.1 (radová zástavba) postavenej na pozemku C-KN p.č. 2371/287. 
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 16.03.2022: Neodporúča odpredaj pozemku. 
„Odôvodnenie: Cesta sa výhľadovo môže rozširovať, je to rezerva na prípadné rozšírenie cesty, 

vytvorenie chodníka alebo cyklotrasy.“ 

 
Návrh finančnej komisie zo dňa 06.04.2022: FK v prípade odpredaja pozemku určuje návrh 
ceny 300,- €/m2. 
 
Mestská rada, zo dňa 21.04.2022:  nesúhlasí s odpredajom pozemku 
 
 
 
 
 






















