
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 29.06.2022 

číslo materiálu: 

 
Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  (Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Senec; Svätý Martin, Senec) 
 
Návrh na uznesenie: 
 

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

• stavba – dom smútku, súpisné číslo 2300 postavený na pozemku C-KN parc.č. 4881/3, 
evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec, v k.ú.Senec, pre nadobúdateľa: 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec, Farské námestie 1273/4, Senec, IČO: 31755895 za 
kúpnu cenu vo výške 5 000,- €. 
 

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, nakoľko predmetná stavba bola postavená v rokoch 1968-1970 
svojpomocne obyvateľmi mestskej časti Svätý Martin v akcii „Z“ a bola hlavne financovaná 
z dobrovoľných príspevkov a darov týchto občanov. MsNV Senec sa na výstavbe stavby 
podieľal iba čiastočne. Stavba pôvodne slúžila pre potreby katolíckej cirkvi ako kostol. 
V súčasnosti je objekt využívaný ako kostol, slúži na obradné účely Rímskokatolíckej cirkvi 
ale i na krsty, svadobné obrady a rozlúčky so zosnulými a v určených časoch je verejne 
prístupný. Správcom a prevádzkovateľom kostola vrátane jeho údržby je dlhodobo v prevažnej 
miere na vlastné náklady Rímskokatolícka cirkev. Údržba a prevádzkovanie predmetného 
kostola je vzhľadom na jeho funkciu a účel ekonomicky nerentabilná, dôvodom záujmu 
Rímskokatolíckej cirkvi o nadobudnutie predmetnej nehnuteľnosti do svojho majetku je 
zabezpečenie dôstojného miesta pre praktizovanie viery a náboženského života veriacich. 
Nadobúdateľ má záujem nehnuteľnosť zveľaďovať a využívať na náboženské účely pre dobro 
všetkých občanov mesta Senec.  
 
 

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

 
• stavba – dom smútku, súpisné číslo 2300 postavený na pozemku C-KN parc.č. 4881/3, 
evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec, v k.ú.Senec, pre nadobúdateľa: 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec, Farské námestie 1273/4, Senec, IČO: 31755895 za 
kúpnu cenu vo výške 5 000,- €. 
 
 
 



 

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  
(Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec; Svätý Martin) 

 
Predmet odpredaja:  
• stavba – dom smútku súpisné číslo 2300  evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, 
postavený na pozemku C-KN parc.č. 4881/3, v k.ú.Senec.  
 

Kupujúci:  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec, Farské námestie 4, Senec, IČO: 31755895 
 
Výška kúpnej ceny - návrh žiadateľa: 5 000,- €  
 
Odôvodnenie: 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 07.10.2019 doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti Senec o odkúpenie nehnuteľnosti – domu smútku nachádzajúci sa na pozemku C- KN 
parc.č. 4881/3 v mestskej časti Svätý Martin v Senci, za kúpnu cenu 1,- €. Nehnuteľnosť je 
v súčasnosti využívaná ako kostol. 
Podľa vyjadrenia žiadateľa predmetná nehnuteľnosť bola realizovaná v rokoch 1968-1969 
svojpomocne obyvateľmi mestskej časti Svätý Martin a bola financovaná z dobrovoľných 
príspevkov a darov týchto občanov. MsNV Senec a ani iný štátny orgán sa na výstavbe stavby 
nepodieľal. Žiadateľ má záujem nehnuteľnosť zveľaďovať a využívať na náboženské účely pre 
občanov mesta Senec.  
 
Poznámky: 
Pozemok zastavaný stavbou – domom smútku (na pozemok v registri C p.č. 4881/3 nie je 
založený LV, v registri E sa jedná o pozemok E p.č.4018/16) je podľa listu vlastníctva č.11831 
evidovaných 104 vlastníkov. 
Jediná písomná zmienka, že nehnuteľnosť sa postavila v akcii „Z“ a  dostala sa do vlastníctva 
obce – Mesta Senec v obstarávacej cene 700 000,- Sk (t.j. 23 235,74 €) sa zachovala 
zaznamenaná v inventárnej knihe nehnuteľného majetku Mesta Senec založenej v roku 1993. 
Podľa evidencie majetku mesta je stavba - dom smútku evidovaná v obstarávacej cene vo výške 
23 235,74 € (stav ku dňu 02.03.2022).   
 
Celkové investície Mesta Senec do domu smútku v mestskej časti Svätý Martin:  
 
Rok 2010 
Výmena krytiny  19 446,96 € 
Oplechovanie striešky                 842,54 €    
 
Rok 2013 
Ozvučenie kostola     3 287,00 € 
 
SPOLU:    23 576,50 €  (údržba, práce nie sú zaradené v majetku) 
 
Žiadosť zo dňa 07.10.2019 bola predložená v poradných orgánoch Mestského 
zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 20.11.2019: Návrh uznesenia č. 60/2019 : „Komisia 
MsZ výstavby a ÚP odporúča inicializovať stretnutie p. primátora so správcom farnosti Senec 
Jozefom Dúcom a po dohode žiadosť znova predložiť na prerokovanie do komisie.“ 
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Mestskému úradu v Senci bola dňa 24.02.2022 doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti Senec o majetkoprávne vysporiadanie filiálneho kostola v mestskej časti Svätý Martin, 
vedený ako dom smútku súpis.č. 2300 formou bezodplatného prevodu resp. predaja za formálnu 
cenu do majetku Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Senec z nasledovných dôvodov: Kostol bol 
postavený v rokoch 1969-1983 veriacimi obyvateľmi mestskej časti Svätý Martin v akcii „Z“. 
Pozemok, na ktorom je kostol postavený je vo vlastníctve aktuálne 104 spoluvlastníkov, najmä 
pôvodných obyvateľov mestskej časti Svätý Martin resp. ich právnych nástupcov. Správcom 
a prevádzkovateľom kostola vrátane jeho údržby je dlhodobo v prevažnej miere na vlastné 
náklady Rímskokatolícka cirkev. Kostol súži na obradné účely Rímskokatolíckej cirkvi ale i na 
krsty, sobáše a pohreby. Údržba a prevádzkovanie predmetného kostola je vzhľadom na jeho 
funkciu a účel ekonomicky nerentabilná, dôvodom záujmu Rímskokatolíckej cirkvi 
o nadobudnutie predmetného kostola do svojho majetku je zabezpečenie dôstojného miesta pre 
praktizovanie viery a náboženského života veriacich. 
 
Vyjadrenie útvaru právneho a správy majetku MsÚ Senec:  
Podľa § 8 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p.: „Darovanie nehnuteľného 
majetku obce je neprípustné.“ 
Nezákonný je však aj postup obce v tých prípadoch, keď je dohodnutá za prevod nehnuteľnosti 
medzi obcou ako predávajúcim a inou osobou ako kupujúcim čisto symbolická suma (napr. 1 
€) - obchádzanie zákona o obecnom zriadení.  
 
Žiadosť zo dňa 24.02.2022 bola predložená v poradných orgánoch Mestského 
zastupiteľstva: 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 16.03.2022: Komisia odporúča odpredaj nehnuteľnosti. 
 
Návrh finančnej komisie zo dňa 06.04.2022: „FK sťahuje bod z programu, navrhuje 
predložený materiál doplniť o náklady Rímskokatolíckej cirkvi do budovy a navrhuje dať 
vyhotoviť znalecký posudok (cena znaleckého posudku sa bude započítavať do predajnej 
ceny).“ 
 

Útvar právny a správy majetku zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku. Všeobecná 
hodnota nehnuteľnosti –  stavba, dom smútku súpisné číslo 2300 postavený na pozemku C-
KN parc.č. 4881/3, v k.ú.Senec bola stanovená znaleckým posudkom č.159/2022 zo dňa 
07.06.2022, ktorý vypracovala Ing. Sylvia Piffková, znalec z odboru stavebníctvo - odhad 
hodnoty nehnuteľností a to vo výške 61 600,- €.  
 
Mestskému úradu v Senci bola dňa 07.06.2022 doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosti Senec o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti s návrhom kúpnej ceny 5000,- €. 
 
 




























