
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: 
1/ p.č. 3205/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3685 m2 a p.č. 3134 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1628 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 
62/2012 ako novovytvorený pozemok p.č. 3205/4 vo výmere 112 m2 
2/ p.č. 3205/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3685 m2, ktoré sú 
vyznačené na GP č. 62/2012 ako diel 3 vo výmere 10 m2, diel 4 vo výmere 2 m2 a diel 5 vo 
výmere 2 m2, spolu vo výmere 14 m2, ktoré sa pričlenia k novovytvoreným pozemkom p.č. 
3157/1, 3157/2 a 3157/3   
3/ odpredaj betónovej plochy na novovytvorenom pozemku p.č. 3205/4 vo výmere 91m2 
žiadateľovi: MUDr. Martin Ziman, Kolónia 570, Senica 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 nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, tvoria vstupy do jeho rodinného domu 
a garáží, ktoré chce žiadateľ upraviť a pre iného záujemcu by boli nevyužiteľné. Pozemky sú 
pre mesto prebytočný majetok.  
 
Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 07.11.2012 do 21.11.2012 na  
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  internetovej stránke mesta Senica:  
                www.senica.sk 
 
  
V Senici dňa 06.11.2012                                 
 
        ............................................. 
          RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                  primátor mesta Senica 
 
 
 


