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

O Z N Á M E N I E 
 

o zámere mesta Senica odpredať alebo prenajať svoj majetok  
podľa  

zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov  

 
 Primátor mesta Senica v súlade so zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  
 

týmto oznamuje zámer mesta Senica  
Alternatíva A                           
odpredať časť pozemku reg. C KN p.č. 3259/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere  
8930 m2, ktorá je v GP č. 46/2015 na  oddelenie pozemku p.č. 3259/5  vyznačená ako novovytvorený 
pozemok reg. C KN  parc.č. 3259/5, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 1000  m2 v kat. území 
Senica  žiadateľovi JUDr. Štefanovi Dostálovi, Štefánikova 726/2, Senica v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:   
Kúpou novovytvoreného pozemku reg. CKN  p.č. 3259/5, ktorý priamo nadväzuje na pozemok reg. 
CKN parc. č. 3260  vo vlastníctve kupujúceho  kupujúci rozšíri priestor pre realizáciu stavebného 
zámeru  a  to výstavby bytových domov s cca 50 bytmi vrátane  oddychovej zóny, detského ihriska 
a parkovacích kapacít aj pre ostatných obyvateľov  mestskej časti Kolónia.    
Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný . 
Alternatíva B      
prenajať časť pozemku reg. C KN p.č. 3259/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 8930 m2, 
ktorá  je v GP č. 46/2015 na  oddelenie pozemku p.č. 3259/5  vyznačená ako novovytvorený pozemok 
reg. C KN  parc.č. 3259/5, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 1000  m2    v kat. území Senica  
žiadateľovi JUDr. Štefanovi Dostálovi, Štefánikova 726/2, Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 
9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je  skutočnosť, že na prenajatom  pozemku, ktorý priamo 
nadväzuje na pozemok reg. CKN parc. č. 3260  vo vlastníctve  žiadateľa, žiadateľ  hodlá   realizovať 
stavebný zámer  a  to výstavbu bytových domov s cca 50 bytmi vrátane  oddychovej zóny, detského 
ihriska a parkovacích kapacít aj pre ostatných obyvateľov  mestskej časti Kolónia.    
 
Zámer odpredať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 09.06.2015 do 23.06.2015 na  
 
   a./  úradnej  tabuli mesta Senica  
   b./  internetovej stránke mesta Senica:  
                www.senica.sk 
 
  
V Senici dňa 08.06.2015 
 
 

............................................. 
          Mgr. Branislav Grimm 
                                                                                             primátor mesta Senica 
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