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Názov materiálu: Návrh na odpredaj nehnuteľností – RNDr. Peter Jurčovič 

Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Senec, obec 
Senec, v katastrálnom územie Senec, vytvorených geometrickým plánom č. 120/2014 zo dňa 
27.11.2014 Ing. Karin Szutyányiovou, a to C-KN parc. č. 2371/401 ostatné plochy o výmere 
13 m2 a C-KN parc. č. 2371/402 ostatné plochy o výmere 76 m2 za sumu vo výške 120,- 
€/m², t.j. 10.680,- € a C-KN parc. č. 2371/400 ostatné plochy o výmere 55 m2 za sumu 12,- 
€/m2, t.j. 660,- €, spolu vo výške 11.340,- € pre RNDr. Petra Jurčoviča.  
 
 
II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa   
§ 9a ods. 8. písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
keďže ide o priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa, ktoré 
nadobúdateľ vrátane jeho právnych predchodcov dlhodobo užíva.  
 
 
III. MsZ schvaľuje odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Senec, obec Senec, v 
katastrálnom území Senec, vytvorených geometrickým plánom č. 120/2014 zo dňa 
27.11.2014 Ing. Karin Szutyányiovou, a to C-KN parc. č. 2371/401 ostatné plochy o výmere 
13 m2 a C-KN parc. č. 2371/402 ostatné plochy o výmere 76 m2 za sumu vo výške 120,- 
€/m², t.j. 10.680,- € a C-KN parc. č. 2371/400 ostatné plochy o výmere 55 m2 za sumu 12,- 
€/m2, t.j. 660,- €, spolu vo výške 11.340,- € pre RNDr. Petra Jurčoviča.  
 
 
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. 
 
 
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV., toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Právny útvar Mgr. Martina 
Grambličková 

 



 
Návrh na odpredaj nehnuteľností - RNDr. Jurčovič 

 
A. Predmet odpredaja: 
 
Pozemky: 
 

- novovytvorená C-KN parc. č. 2371/401 ostatné plochy o výmere 13 m2, 
- novovytvorená C-KN parc. č. 2371/402 ostatné plochy o výmere 76 m2, 
vytvorené geometrickým plánom č. 120/2014 zo dňa 27.11.2014 Ing. Karin 
Szutyányiovou z C-KN parc. č. 2371/1 
- novovytvorená C-KN parc. č. 2371/400 ostatné plochy o výmere 55 m2  
vytvorená geometrickým plánom č. 120/2014 zo dňa 27.11.2014 Ing. Karin 
Szutyányiovou z C-KN parc. č. 2371/329 
 

B. Lokalita: Slnečné jazerá-Juh, k.ú. Senec 
 
C. Kupujúci: RNDr. Peter Jurčovič 
 
D. Kúpna cena:  
zóna 1 – 120 €/m2, t.j. 120,- € x 89 m2      = 10.680,- € 
zóna 3 (90 % zľavou z ceny zóny č. 1) – 12,- €/m2, t.j. 12,- € x 55 m2 =       660,-€  
spolu           =  11.340,- € 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 25.09.2014: 
- doporučuje odpredaj pozemkov podľa návrhu p. Ing. Šimoniča, zóna č. 1 pre časť C-
KN parc. č. 2371/1 a zóna č. 3 pre časť C-KN parc. č. 2371/329 ostatné plochy o výmere 
55 m2  

 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 28.05.2014 
- doporučuje odpredaj pozemkov podľa návrhu p. Ing. Šimoniča, parc. č. 2371/1 zóna č. 
1 za cenu 120,- € a  parc. č. 2371/329 zóna č. 3 s 90 % zľavou z ceny zóny č. 1. 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 26.11.2014 
- súhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č. 2371/1 o výmere cca 100 m2 za 
sumu vo výške 120,-€/m2 a časti pozemku C-KN parc. č. 2371/329 o výmere cca 55 m2 za 
sumu vo výške 12,-€/m2 v rozsahu ako navrhla komisia výstavby a ÚP, s tým, že poslanci 
súhlasia, že pozemok za kovovým plotom nemusí byť zahrnutý v geometrickom pláne, 
pretože nebude predmetom odpredaja.  
 
Poznámky:    
Kupujúci je výlučným vlastníkom rekreačnej chaty súp. č. 2792 postavenej na pozemku C-
KN parc. č. 2371/94 a pozemkov: C-KN parc. č. 2371/94 zast. pl o výmere 107 m2 a pozemku 
C-KN parc. č. 2371/95 ostatné pl. o výmere 55 m2, k.ú. Senec, všetko vedené na LV č. 3541 
Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru v celosti. 
 
 
     Spracovala: Mgr. Martina Grambličková, Právny útvar 
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