
IBV Vinohrady, mapa pozemkov 
 

 
 
Stavebné pozemky IBV Vinohrady, Senica, inzerát 

 
Predstavujeme Vám na predaj určené stavebné pozemky v novej exkluzívnej lokalite IBV Vinohrady, 
ktorá sa nachádza v katastri obce Senica, časť Sotina.  V tejto novej zástavbe si nájde svoj nový 
domov až 200 rodín. 
 
Unikátnosť týchto pozemkov spočíva v ich osadení v tichej lokalite, uprostred zelene, majú juho-
západnú orientáciu, napojenie na sústavu cyklotrás. Úpravou svahovitého terénu vzniknú terasy  
a na nich rovinaté, slnečné pozemky s unikátnym výhľadom na mesto Senica a okolie. Pozemky sú 
navrhnuté tak, aby si rady domov neprekrývali tento výhľad.  Dispozícia pozemkov je veľkoryso 
riešená pre osadenie domov typ bungalov. Väčšina pozemkov bude mať výmeru 630 m2, šírku 21 
a dĺžku 30 metrov alebo výmeru 625 m2 a rozmery 25 x 25 m.   
 
Pozemky budú napojené na tieto IS: elektrika, voda, kanalizácia a optika. V cene je zahrnuté  
aj osadenie vodomernej a kanalizačnej šachty a skrinky na elektromer.  Cena ďalej zahŕňa terénne 
úpravy pozemkov, vybudovanie  obojsmernej cestnej komunikácie,  chodníkov,  verejného osvetlenia, 
napojenie na všetky cyklotrasy v rámci Senice a všetky náklady spojené s prevodom pozemku  
do osobného vlastníctva. 
Ceny pozemkov sú podľa cenovej mapy: 
 
Modrá farba: 115 €/m2  zelená farba: 120 €/m2, žltá farba: 130 €/m2, ružová farba: 110 €/m2 a sivá 
farba: 105 €/m2.      
V rámci lokality IBV Vinohrady sú pripravené aj 3 pozemky o celkovej výmere 40.000 m2  
na voľnočasové, rekreačné aktivity alebo občiansku vybavenosť.  
Cena týchto pozemkov je na vyžiadanie v RK. 
 
Predpokladaný termín ukončenia prác na realizácii tejto novej lokality je marec 2023. 
 
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 563 185 alebo na e-maile: 
elenapavelkova@maxareality.sk. ID ponuky: 24528. 
 
U nás navyše dostanete bezplatné poradenstvo,  kompletný právny servis, katastrálny servis, 
znalecké posudky. 
MAXA reality, s.r.o., Námestie Oslobodenia 2560/18A, Dom Služieb, 2. poschodie 905 01 Senica 

https://maxareality.sk/detail-nehnutelnosti/23895 



Vyjadrenie stavebného úradu v Senici 

 
Od:                                                           Nosko Ivan, Ing. [Ivan.Nosko@senica.sk] 
Odoslané:                                               2-15-22 8:11 
Komu:                                                      JUDr. Polák Ľubomír 
Kópia:                                                      Džačovský Martin Ing. Mgr.; Juranova Eva; Macová Ľubica 
Predmet:                                                 IBV Vinohrady - informacia 
  
Dobrý deň, 
dňa 14.02.2022 ste sa na stavebný úrad Senica obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácie vo veci 
investičného zámeru s názvom IBV Vinohrady. 
Týmto Vám oznamujeme, že na tunajší stavebný úrad do dnešného dňa nebola doručená žiadosť 
o vydanie územného rozhodnutia pre tento investičný zámer. 
  
S pozdravom 
  
Ing. Ivan Nosko 
vedúci Spoločného obecného úradu 
Tel.: 00421 34 698 76 49 
e-mail: ivan.nosko@senica.sk   
web: www.senica.sk 
 
Mestský úrad Senica 
Štefánikova 1408/56 
905 25 Senica 
  
 
 

 


