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Návrh na uznesenie: 
I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu nehnuteľností:  
- stavba - rodinný dom,  súp. č. 1276 postavená na C-KN parc. č. 4509 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 286 m2 a pozemky: C-KN parc. č. 4509 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 286 m2, C-KN parc. č. 4508/1 záhrada o výmere 131m2 a C-KN 
parc. č. 4508/2 záhrada o výmere 75m2, k.ú. Senec vedené na LV č. 5488 Katastrálneho 
úradu v Bratislave, Správy katastra Senec 
za  

- stavbu súp. č. 699 postavenú na C-KN parc. č. 1667 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 194 m2 a pozemky: C-KN parc. č. 1667 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
194 m2 a C-KN parc. č. 1668/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, k.ú. Senec 
vedené na LV č. 2800 Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra Senec 

na základe zámennej zmluvy pre: Simandelová Eva v 1/3-ine, Michal Zobka v 1/3-ine a Mgr. 
Jozef Zobka v 1/3-ine, bezodplatne. 
 
II. MsZ hodnotí návrh na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, keďže nehnuteľnosti sa zamieňajú za účelom scelenia pozemkov a výstavby 
mestskej budovy na Farskom nám. v Senci.  
 
III. MsZ súhlasí so zámenou nehnuteľností:  
- stavba - rodinný dom,  súp. č. 1276 postavená na C-KN parc. č. 4509 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 286 m2 a pozemky: C-KN parc. č. 4509 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 286 m2,  C-KN parc. č. 4508/1 záhrada o výmere 131m2 a C-KN 
parc. č. 4508/2 záhrada o výmere 75m2, k.ú. Senec vedené na LV č. 5488 Katastrálneho 
úradu v Bratislave, Správy katastra Senec 
za  

- stavbu súp. č. 699 postavenú na C-KN parc. č. 1667 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 194 m2 a pozemky: C-KN parc. č. 1667 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
194 m2 a C-KN parc. č. 1668/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, k.ú. Senec 
vedené na LV č. 2800 Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra Senec 

na základe zámennej zmluvy pre: Simandelová Eva v 1/3-ine, Michal Zobka v 1/3-ine a Mgr. 
Jozef Zobka v 1/3-ine,  bezodplatne. 
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