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Názov materiálu: Návrh na odkúpenie nehnuteľností (AGROREAL spol. s r.o.) 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemkov pre Mesto Senec, a to C-KN parc. č. 
1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2 a C-KN parc. č. 1467 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 14 m2 vedené na Liste vlastníctva č. 2885 Okresného úradu 
v Senci, katastrálneho odboru od AGROREAL spol. s r.o., Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, 
IČO: 31104649 za kúpnu cenu vo výške maximálne do 200.000,- €. 
 
 
II. MsZ schvaľuje odkúpenie pozemkov pre Mesto Senec, a to C-KN parc. č. 1466/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2 a C-KN parc. č. 1467 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 14 m2, vedené na Liste vlastníctva č. 2885 Okresného úradu v Senci, 
katastrálneho odboru od AGROREAL spol. s r.o., Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, IČO: 
31104649 za kúpnu cenu vo výške maximálne do 200.000,- €. 
 
 

III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do 2 rokov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 

 

IV.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III., toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Právny útvar Mgr. Martina 
Grambličková 

 



 
 

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – AGROREAL spol. s r.o. 
 
 
Predmet odkúpenia 
 
Pozemky: 
 
- C-KN parc. č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2  
- C-KN parc. č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2 vedené na 

LV č. 2885 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru (pod cestou) 
 
Lokalita: Hečkova ul., k.ú. Senec 
 
 
Predávajúci: AGROREAL spol. s r.o., Hlavná 918/2, 924 00 Galanta, IČO: 31 104 649 
 
Návrh kúpnej ceny predávajúcim: 78,- €/m2, t.j. 78,- € x 4947 m2=358.866,-€ 
 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.09.2014  
- doporučuje odkúpenie pozemku za primeranú cenu určenú MsZ v Senci 

 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 08.10.2014 
doporučuje odkúpenie nehnuteľnosti za cenu 35,- €/m2, t.j. 35,- € x 4947 m2, spolu 
173.145,- €. 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 26.11.2014 
- súhlasí s odkúpením pozemku maximálne do 200.000,- €. 
 
  
 
Poznámky:  
Na predmet odkúpenia bola vyhlásená dobrovoľná dražba. Uznesením č. 71/2014 
MsZ v Senci schválilo finančný rámec na odkúpenie predmetu odkúpenia vo výške 
180.000,- €.  
Dňa 28.07.2014 sa Mesto Senec predmetnej dražby zúčastnilo, bolo však neúspešné. 
Konečný príklep bol udelený fi. AGROREAL spol. s r.o. Galanta za sumu vo výške 
185.000,- €. 
 
   
 
    Spracovala: Mgr. Martina Grambličková, právny útvar 
 
 
 










	Hlav. papier na MsZ- Agroreal, s.r.o.
	MsZ -Agroreal s.r.o.
	MsZ_Agroreal

