
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 11.05.2017 

číslo materiálu: 

 

Názov  materiálu: Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec 

 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  
Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení na základe zmluvy 
o prevode správy k 01.06.2017, a to: 

 
a) rekonštrukcia a revitalizácia Parku oddychu, súp. č. 4757 v Senci vedeného na LV č. 

10617, postaveného na pozemkoch C-KN parc. č. 2127/5, 2127/6,2127/7,2127/8,2127/9  
vedených na liste vlastníctva č. 2800, k.ú. Senec  na  Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie 1.mája č.2, 903 01 Senec, IČO: 350125 na základe zmluvy o prevode správy 
k 01.06.2017. 

 

Obstarávacia cena rekonštrukcie a revitalizácie predstavuje: 

• fondy vo výške                  589 098,32 €,  zostatková cena k 31.05.2017  je 412 338,32 € 
• vlastné prostriedky              31 005,18 €, zostatková cena k 31.05.2017  je    21 645,18 € 
• rekonštrukčné práce            62 750,31 €, zostatková cena k 31.05.2017  je    43 886,31 € 
• projekty                12 876,99 €, zostatková cena k 31.05.2017  je      8 988,99 € 
• rekonštrukcia premietárne  140 170,04 €, zostatková cena k 31.05.2017  je 103 372,83 € 
• prestrešenie bufetu      48 219,65 € ( z toho 24 447,03 € - fondy), zostatková cena k 

                           31.12.2017 je 35 561,07 € 
 
 

b) optická sieť – Park oddychu v celkovej obstarávacej cene 13 861,74 €, zostatková cena 
k 31.05.2017 je 7 126,34 €. 
 

 
II. MsZ súhlasí s prevodom správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Senec 
č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení na základe zmluvy o prevode 
správy k 01.06.2017 , a to: 



a) rekonštrukcia a revitalizácia Parku oddychu, súp. č. 4757 v Senci vedeného na LV č.  
10617, postaveného     na pozemkoch C-KN parc. č. 2127/5 ,2127/6 ,2127/7 ,2127/8 ,2127/9  
vedených na liste vlastníctva č. 2800, k.ú. Senec  na  Mestské kultúrne stredisko, Námestie 
1.mája č.2, 903 01 Senec, IČO: 350125 na základe zmluvy o prevode správy k 01.06.2017. 

Obstarávacia cena rekonštrukcia a revitalizácie predstavuje: 

 

• fondy vo výške                  589 098,32 €,  zostatková cena k 31.05.2017  je 412 338,32 € 
• vlastné prostriedky              31 005,18 €, zostatková cena k 31.05.2017  je    21 645,18 € 
• rekonštrukčné práce            62 750,31 €, zostatková cena k 31.05.2017  je    43 886,31 € 
• projekty                12 876,99 €, zostatková cena k 31.05.2017  je      8 988,99 € 
• rekonštrukcia premietárne  140 170,04 €, zostatková cena k 31.05.2017  je 103 372,83 € 
• prestrešenie bufetu      48 219,65 € ( z toho 24 447,03 € - fondy), zostatková cena k 

                           31.12.2017 je 35 561,07 € 
 
 

c) optická sieť – Park oddychu v celkovej obstarávacej cene 13 861,74 €, zostatková cena 
k 31.05.2017 je 7 126,34 €. 
 

 
 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Útvar právny 
a správy majetku 

Rášová Ľudmila  



Dôvodová správa  
k návrhu na prevod správy majetku Mesta Senec 

 
 

 V zmysle § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
za podmienok určených v článku 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2009 
o  hospodárení s majetkom mesta v platnom znení je Mesto Senec oprávnené zveriť majetok 
mesta do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadilo podľa 
osobitného zákona formou zmluvy o prevode správy majetku mesta.  
 
 Odovzdávanie nehnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej alebo 
príspevkovej organizácii podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.  
 
 Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme návrh na prevod správy majetku mesta  
MsKS, ktoré zverený majetok využívajú na plnenie svojich úloh. 
 
Prevod majetku odsúhlasila MsR na svojom zasadnutí dňa 26.04.2017. 
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