
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 29.06.2022 

číslo materiálu: 

 
 
Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  (Tomáš Varga; Robotnícka ul.) 
 
Návrh na uznesenie: 
 

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

Pozemok C-KN parc.č. 5222/11, druh pozemku: orná pôda o výmere 79 m2, oddelený ako diel 
č. 1 od pozemku E-KN parc.č. 936/206 evidovaný na liste vlastníctva č.9058 v prospech Mesta 
Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.17/2022, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOBOD s.r.o., Ing. Róbert Šipoš, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym 
odborom dňa 16.05.2022 pod č.G1-750/22 pre nadobúdateľa: Tomáš Varga  rod. Varga, 
Rybárska 61A, Senec za kúpnu cenu vo výške 140,- €/m2, čo činí za výmeru 79 m2 spolu 
11 060,- €.   
 
 

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 nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa. Pozemok sa nachádza medzi pozemkom 
nadobúdateľa a cestou Robotnícka ulica. Mestský pozemok je dlhodobo nevyužívaný, 
zarastený burinou a náletovým krovím. Nadobúdateľ má záujem pozemok užívať a udržiavať 
ho. Pozemok sa nachádza v stúpajúcom svahu, je nepravidelného tvaru, ktorý je samostatne 
absolútne nevyužiteľný, do pozemku je vklinená iná parcela, neznámych vlastníkov 
zastupovaných Slovenským pozemkovým fondom.  
 
 
 

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

 
Pozemok C-KN parc.č. 5222/11, druh pozemku: orná pôda o výmere 79 m2, oddelený ako diel 
č. 1 od pozemku E-KN parc.č. 936/206 evidovaný na liste vlastníctva č.9058 v prospech Mesta 
Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.17/2022, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOBOD s.r.o., Ing. Róbert Šipoš, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym 
odborom dňa 16.05.2022 pod č.G1-750/22 pre nadobúdateľa: Tomáš Varga  rod. Varga, 
Rybárska 61A, Senec za kúpnu cenu vo výške 140,- €/m2, čo činí za výmeru 79 m2 spolu 
11 060,- €.   
 
 
 
 
 



 

IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 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 
HLASOVANIE      
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Dôvodová správa k odpredaju nehnuteľnosti  
(Tomáš Varga; Robotnícka ul., Senec) 

 
Predmet odpredaja (podľa návrhu žiadateľa, odporúčané komisiou výstavby a ÚP): 
 
Pozemok C-KN parc.č. 5222/11, druh pozemku: orná pôda o výmere 79 m2, oddelený ako diel 
č. 1 od pozemku E-KN parc.č. 936/206 evidovaný na liste vlastníctva č.9058 v prospech Mesta 
Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.17/2022, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOBOD s.r.o., Ing. Róbert Šipoš, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym 
odborom dňa 16.05.2022 pod č.G1-750/22. 
 
Kupujúci:  Tomáš Varga rod. Varga, Rybárska 61A, Senec  
 
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 10.01.2022 doručená žiadosť Tomáša Vargu o odkúpenie 
časti pozemku E-KN parc.č.936/206 o výmere cca 80 m2, v rozsahu vyznačenom v prílohe. 
Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 
Pozemok sa nachádza medzi pozemkom žiadateľa a cestou Robotnícka ulica. Mestský 
pozemok je dlhodobo nevyužívaný, zarastený burinou a náletovým krovím. Žiadateľ má 
záujem pozemok užívať a udržiavať ho. 
 
Poznámky: 
Tomáš Varga je podľa listu vlastníctva č. 11704 výlučným vlastníkom bezprostredne priľahlých 
nehnuteľností, a to pozemkov C-KN parc.č. 147/29 a 5222/29 v katastrálnom území Senec. 
 
Žiadosť bola predložená v poradných orgánoch Mestského zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 11.01.2022: Návrh uznesenia 9/2022: „Komisia 
odporúča odpredaj.“   
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 02.02.2022: Návrh uznesenia č. 2/2022: „FK  neodporúča 
odpredaj nehnuteľnosti  z dôvodu  stavebného vývoja  v danej oblasti a prípadnej potreby 
rozširovania existujúcich komunikácií. V prípade odpredaja pozemku určuje návrh ceny 250 

eur/m2.“  
 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 10.03.2022 doručená žiadosť Tomáša Vargu 
o prehodnotenie ceny za pozemok. Žiadateľ nesúhlasí s návrhom finančnej komisie  a navrhuje 
cenu 80-90,- €/m2 z nasledovných dôvodov: 
„Pozemok sa nachádza v stúpajúcom svahu, je nepravidelného tvaru, ktorý je samostatne absolútne 
nevyužiteľný, pozemok sa ďalej nenachádza v územnom pláne mesta Senec, parcela je vedená ako 
evidenčná parcela registra „E“ síce ako zastavaná plocha, ale po obnovení geometrickým plánom do 
registra „C“, ktorý je záväzný by táto parcela bola evidovaná ako orná pôda. Takéto pozemky sú 
predávané za niekoľko eur až desiatok eur nie v cene prichystaného stavebného pozemku v širšom centre 
mesta so všetkými inžinierskymi sieťami vrátane prípojok pripraveným k okamžitej výstavbe. Navyše 
pozemok nedisponuje žiadnymi prvkami infraštruktúry ako sú prípojky na elektrinu, plyn, vodu, 
kanalizácie a podobne. Žiadaná výmera tiež zohľadňujem prípadné potreby rozšírenia priľahlej 
komunikácie. Nejde neopomenúť ani skutočnosť, že do pozemku je vklinená iná parcela, neznámych 
vlastníkov zastupovaných Slovenským pozemkovým fondom.“  
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Na základe hore uvedeného žiadosť Tomáša Vargu o prehodnotenie ceny za pozemok bola 
predložená do finančnej komisie. 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 06.04.2022: Návrh uznesenia č. 4/2022: „FK v prípade 

odpredaja pozemku určuje návrh ceny 140 eur/m2.“ 

 
Mestská rada, zo dňa 09.06.2022:   nesúhlasí s odpredajom pozemku 






























