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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
I. alternatíva 
Schvaľuje vybratého účastníka – víťaza priameho predaja s cenovou ponukou na predaj 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Senica, obci Senica, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť 
Moravský Ján – Sekule, a to stavby rekreačnej chaty so súp. č. 816 situovanej na pozemku parc. 
č. 5079/69 k. ú. Sekule a pozemkov vedených v registri „C“ KN ako parc. č. 5079/14 – ostatné 
plochy vo výmere 219 m2, parc. č. 5079/15 – ostatné plochy vo výmere 280 m2 a parc. č. 
5079/69 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, zapísaných na LV č. 1111, Emila 
Fejtla, bytom Vietnamská 41, Bratislava s ponúknutou kúpnou cenou 40 001,00 Eur, 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
II. alternatíva  
Neschvaľuje vybratého účastníka – víťaza priameho predaja s cenovou ponukou na predaj 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Senica, obci Senica, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť 
Moravský Ján – Sekule, a to stavby rekreačnej chaty so súp. č. 816 situovanej na pozemku parc. 
č. 5079/69 k. ú. Sekule a pozemkov vedených v registri „C“ KN ako parc. č. 5079/14 – ostatné 
plochy vo výmere 219 m2, parc. č. 5079/15 – ostatné plochy vo výmere 280 m2 a parc. č. 
5079/69 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, zapísaných na LV č. 1111, Emila 
Fejtla, bytom Vietnamská 41, Bratislava s ponúknutou kúpnou cenou 40 001,00 Eur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja 
s cenovou ponukou na prevod nehnuteľností v k. ú. Sekule  

     
 
ÚČASTNÍK:  Emil Fejtl, rod. Fejtl 
 Vietnamská 41 

821 04 Bratislava 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavba:  rekreačná chatka so súp. č. 816, situovaná na pozemku parc.               

č. 5079/69  k. ú.  Sekule, zapísaná  na  LV  č.  1111,  skolaudovaná 
dňa 31.10.1991. Ide o  typizovanú  rekreačnú chatu  typ 
„KAMILA“, trojpodlažnú, osadenú v  rovinatom teréne. Chata je 
užívania schopná s čiastočnou údržbou. Podzemné podlažie 
obsahuje vodárňu, elektrický bojler, lodenice s prístupovou rampou 
a príručný sklad. Na prvom nadzemnom podlaží je vybudovaná 
terasa, kúpeľňa s WC, spoločenská miestnosť, jedálenský kút. 
V podkroví na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve izby 
s podestou. Stavba je veľmi dobre prístupná asfaltovou 
komunikáciou, doprava je možná peši, automobilom aj nákladnou 
dopravou. Je zabezpečená aj dostupnosť k prostriedkom hromadnej 
dopravy ( medzimestským autobusom ).  

 
Pozemky:  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   _______ 
5079/14 ostatné plochy       219     LV č. 1111 
5079/15  ostatné plochy                  280                           LV č. 1111  
5079/69 zastavané plochy a nádvorie       59     LV č. 1111______________ 
         Spolu:           558 m2 

 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnej 
oblasti Moravský Ján – Sekule, v okrese Senica uvedených v špecifikácií zapísaných na LV č. 
1111. Nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Sekule. V súčasnosti sa 
chatka nevyužíva. Na pozemku parc. č. 5079/15 k. ú. Sekule je situovaná kopaná studňa 
s vodovodom z roku 1991, na ktorú je chatka napojená. Studňa predstavuje jediný zdroj vody pre 
chatku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Na predmetných pozemkoch je vybudovaná 
kanalizačná prípojka, betónová žumpa, domáca vodáreň, záhradný altánok a okolie chatky je 
upravené vybudovanou betónovou spevnenou plochou ( chodníky, vstup do lodenice a k    
altánku ). K chatke je vybudovaná prípojka elektriny. Pozemky spolu s chatkou tvoria jeden 
uzatvorený oplotený celok. Na predmetných pozemkoch sa nachádza uličný aj bočný plot 
ocenený na sumu 1254,16 Eur. Na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená, 
riziká nehrozia ani z možných obmedzení prísunu existujúcich energií v dostatočnom množstve 
a kvalite ani z obmedzenia užívania nehnuteľností ( prístupu a príjazdu ).  
  
  



 Minimálna cena určená v podmienkach priameho predaja s cenovou ponukou bola 
navrhnutá vo výške 30 722,00 Eur a vychádza z vypracovaného znaleckého posudku č. 9/2013, 
zo dňa 28.03.2013. 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 1120/2013 zo dňa 
06.06.2013 bol schválený predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Senica, obci Senica, 
k. ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule, a to stavby rekreačnej chaty so súp. č. 816 
situovanej na pozemku parc. č. 5079/69 k. ú. Sekule a pozemkov vedených v registri „C“ KN 
ako parc. č. 5079/14 – ostatné plochy vo výmere 219 m2, parc. č. 5079/15 – ostatné plochy 
vo výmere 280 m2 a parc. č. 5079/69 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, 
zapísaných na LV č. 1111, formou priameho predaja  s cenovou ponukou. 
 K vyhlásenému priamemu predaju s cenovou ponukou bol hlavnému mestu SR Bratislave 
doručený jeden návrh zo dňa 12.08.2013.  
 Dňa 04. – 05. 09.2013 komisia na vyhodnotenie ponúk na prevod nehnuteľností po 
oboznámení sa s doručenou ponukou vyhodnotila ako najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu vo 
výške 40 001,00 Eur ponúknutú záujemcom Emilom Fejtlom, rod. Fejtl, bytom Vietnamská 41, 
Bratislava. 
 Podľa bodu 6. podmienok priameho predaja s cenovou ponukou schválených uznesením 
č. 1120/2013 zo dňa 06.06.2013, komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Návrh uznesenia je spracovaný v dvoch alternatívach, a to v I. alternatíve Mestské 
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje vybratého účastníka priameho predaja 
s cenovou ponukou, v II. alternatíve Mestského zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
neschvaľuje vybratého účastníka priameho predaja s cenovou ponukou.  










