
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 
_______________________________________________________________ 
 

O Z N Á M E N I E 
o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok  

podľa  
ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  

 
 Primátor mesta Senica v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

týmto oznamuje zámer mesta Senica odpredať 
 
časti pozemkov reg. „C“ v kat. území Senica: 
p.č. 3565/2, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 108.774 m2 a p.č. 3565/52, druh 
pozemku ostatné plochy vo výmere 3.443 m2,  ktoré sú vyznačené na GP č. 241-119/2012 ako 
novovytvorené pozemky p.č. 3565/508 vo výmere 348 m2 a p.č. 3565/510 vo výmere 966 m2, 
spolu vo výmere 1.314 m2 spoločnosti: STAVOIMPEX Holíč spol. s r.o., Nám. Mieru 20, 908 
51 Holíč, IČO: 36 234 311 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 
9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávané časti pozemkov sú 
priľahlé k pozemku reg. „C“ p.č. 3565/51, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti a budú využité 
na stavbu komunikácie a parkoviska pre verejnosť k polyfunkčnému domu. ( ďalej len 
„stavba“ )Uzavretiu kúpnej zmluvy bude predchádzať uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve, v ktorej budú obsiahnuté tieto podmienky: 
1/ povinnosť budúceho kupujúceho zahájiť stavbu najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
2/ povinnosť budúceho predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu do 2 mesiacov odo dňa, kedy 
mu budúci kupujúci predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 
3/ ak kolaudačné rozhodnutie na stavbu nebude vydané do 24 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zmluva o budúcej kúpnej zmluve stráca platnosť 
a účinnosť, 
4/ budúci kupujúci musí rešpektovať všetky existujúce inžinierske siete v majetku: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Slovak Telekom a.s., ZSE Energia a.s. 
 
Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 13.02.2013 do 27.02.2013 na  
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  internetovej stránke mesta Senica:  
                www.senica.sk 
  
V Senici dňa 11.02.2013                           
         

............................................. 
          RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                  primátor mesta Senica 
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