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

O Z N Á M E N I E 
 

o zámere mesta Senica zameniť 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  
 
zameniť pozemky v k.ú. Senica vo vlastníctve Ferdinanda Bučeka, bydliskom S. Jurkoviča 
1204/24, Senica a to novovytvorený pozemkok p.č. 34208/13 vo výmere 2136 m2, ktorý 
vznikol na základe GP č. 008/2012 spojením častí odčlenených z pôvodných pozemkov p.č. 
34208/4 vo výmere 90 m2 „C“ reg. , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, p.č. 
34208/13 vo výmere 2136 m2 „C“ reg. , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a p.č. 
34208/3 vo výmere 452 m2 „C“ reg. , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za  
pozemky v k.ú. Senica vo vlastníctve mesta Senica  a to pozemok reg. „C“ p.č 34208/1 vo 
výmere 616 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok reg. „C“ p.č. 34208/10 
vo výmere 698 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a  pozemok reg. „C“ p.č. 
34208/11 vo výmere 821 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že dôjde 
k usporiadaniu pozemkov pod stavbou vo vlastníctve pána Ferdinanda Bučka a mesto Senica 
získa pozemok, ktorý územne nadväzuje na ďalšie vo vlastníctve mesta. 
 
   
 
Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 25.04.2012 do 09.05.2012 na  
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  internetovej stránke mesta Senica:  
                www.senica.sk 
 
  
V Senici dňa 24.04.2012                                 
 
 
        ............................................. 
          RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                  primátor mesta Senica 
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