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Zápisnica zo zasadnutia Mestskej rady v Senci, 
konanej dňa 26. augusta 2015 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  Mgr. Pavol Škovránek 

Mgr. František Podolský  
 
 

Rokovanie mestskej rady otvoril primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál. Skonštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci mestskej rady. PhDr. Gabriella Németh sa 
ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí MsR.  Za overovateľov zápisnice boli určení pp. Mgr. 
Pavol Škovránek a Mgr. František Podolský. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava 
Gašparová. 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2015  
4. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 6/2015 
5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 

2015  
6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 4/2014 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2012 
o pamätihodnostiach mesta Senec 

8. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o chove zvierat schválené 
dňa 27.05.1993 

9. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o usmerňovaní 
a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnosti č. 12 
z roku 2001 

10. Návrh Generelu dažďovej kanalizácie v meste Senec 
11. Návrh na vysporiadanie nehnuteľností   
12. Prenájom pozemkov (Sulejmani) 
13. Prenájom pozemku (Goodman) 
14. Prenájom pozemku (Sípos) 
15. Žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Bratislava, Skládka 

TKO – žiadosť o znovu zaradenie časti skládky do ÚPD mesta Senec 
16. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
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17. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
(Predĺženie VN 154, VN 463, VNK) – Strieborné jazero 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
(Predĺženie VN 254, VN 463, VNK) 

19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Fulová, Senčáková, Macenauerová, SAMITA 
spol, s r.o.) 

20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Cyprian) 
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Varga) 
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ubovičová) 
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Dudák) 
24. Rôzne 
25. Záver 

 
 

3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2015 
 

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová 
– vedúca odboru ekonomiky 

 
Uznesenie MsR č. 64/2015 
 

1. MsR prerokovala vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2015 
- príjmy celkom             10 080 300 € 

  z toho:  bežné príjmy  7 651 921 €  
    kapitálové príjmy    549 254 €  
    príjmové FO  1 879 125 € 

- výdavky celkom    6 597 950 €  
  z toho:  bežné výdavky 5 818 153 €  
    kapitálové výdavky    626 465 €  
    výdavkové FO    153 332 € 

2. MsR berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2015 
- príjmy celkom             10 080 300 € 

  z toho:  bežné príjmy  7 651 921 €  
    kapitálové príjmy    549 254 €  
    príjmové FO  1 879 125 € 

- výdavky celkom    6 597 950 €  
  z toho:  bežné výdavky 5 818 153 €  
    kapitálové výdavky    626 465 €  
    výdavkové FO    153 332 € 

3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode č. 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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4. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 6/2015  
 

- informáciu o plnení rozpočtu MsKS predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKS 
 
Uznesenie MsR č. 65/2015 
 

1. MsR prerokovala informáciu o plnení   rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2015 
Výnosy : 262 608 € 

  Náklady : 372 820 € 
  Strata :  110 212 €       

2. MsR schvaľuje informáciu o  rozpočtu   MsKS Senec za obdobie 1-6/ 2015  
Výnosy :  262 608 € 
Náklady :  372 820 € 
Strata :             110 212 €  

3. MsR  odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie uvedené v bode č. 2.     

 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 
2015  

 
- finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí vypracovala a predložila Ing. Janette 

Matúšová – vedúca odboru ekonomiky 
 
Uznesenie MsR č. 66/2015 
 

1. MsR prerokovala finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký 
letný karneval 2015 

2. MsR berie na vedomie finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto 
a Veľký letný karneval 2015 

3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode č. 2 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 4/2014 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  

 
- materiál vypracovala Ing. Mária Hudáková a predložila Ing. Janette Matúšová – 

vedúca odboru ekonomiky 
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Uznesenie MsR č. 67/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Senec č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  

2. MsR schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 
4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 1, proti: 3, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
Uvedený návrh poslanci neschválili. 
 
 

7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2012 
o pamätihodnostiach mesta Senec 

 
- Dodatok k VZN č.  5/2015 vypracovala a predložila Mgr. Viera Žilková – právne 

oddelenie 
 
Uznesenie MsR č. 68/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec 
č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec. 

2. MsR súhlasí návrhom Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec 
č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec. 

3. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

8. Zrušenie  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o chove zvierat 
schválené dňa 27.05.1993 

 
- o materiáli informovala Mgr. Viera Žilková – právne oddelenie 

 
Uznesenie MsR č. 69/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec 
o chove zvierat schválené dňa 27.5.1993. 

2. MsR súhlasí so  z r u š e n í m  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o chove 
zvierat schválené dňa 27.5.1993. 

3. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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9. Zrušenie  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o usmerňovaní 
a evidovaní chovu zvierat a zvierat chovaných v domácnosti č. 12 z roku 2001  

 
- materiál predložila Mgr. Viera Žilková – právne oddelenie 

 
Uznesenie MsR č. 70/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o 
usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných 
v domácnosti č. 12 z roku 2001. 

2. MsR súhlasí so  z r u š e n í m  Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Senec o 
usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných 
v domácnosti č. 12 z roku 2001. 

3. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

10. Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec 
 

- materiál predložil Ing. Karol Czére – vedúci odboru životného prostredia a výstavby 
mesta a spolu s Ing. Jánom Heribanom – zhotoviteľom generelu, prítomných 
informovali o predkladanom materiáli  

 
Uznesenie MsR č. 71/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh Generelu dažďovej kanalizácie v meste Senec a vyhodnotenie 
pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a pripomienok 
právnických osôb 

2. MsR schvaľuje návrh  Generelu dažďovej kanalizácie v meste Senec 
3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2.  

 
Hlasovanie: 
Za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2; 
 
 

11. Návrh na vysporiadanie nehnuteľností 
 

- návrh predkladá Ing. Mária Hudáková a o materiáli informuje Ing. Karol Kvál – 
primátor mesta a Mgr. Viera Žilková – právne oddelenie 

 
Uznesenie MsR č. 72/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na vysporiadanie užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Senec majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných jazier, v k.ú. Senec.  

2. MsR súhlasí s vysporiadaním užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta Senec 
majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných jazier, v k.ú. Senec, a to formou nájmu 
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v zmysle VZN o hospodárení majetku mesta 3/2009 v platnom znení na základe 
geodetického zamerania Mestom Senec. 

3. MsR súhlasí so zrušením Uznesenia MsZ v Senci č. 61/2010 zo dňa 24.6.2010. 
4. MsR doporučuje MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. a 3. 

 
Hlasovanie: 
Za: 0, proti: 4, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
Uvedený návrh poslanci neschválili. 
 
 

12. Prenájom pozemku (p. Sulejmani) 
 

- o prenájme pozemku na Slnečných jazerách informoval Ing. Karol Kvál  a Mgr. Viera 
Žilková 

 
Uznesenie MsR č. 73/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na doplnenie prenájmu pozemku:  
66 m2 bufet (2205/3 o výmere 35,80 m2, 2206/4 o výmere 22,91 m2, 2205/4 o výmere 
7,29 m2) 
218,43 m2 záhradné sedenie (2205/3 o výmere 70,74 m2, 2206/4 o výmere 60,96 m2, 
2205/4 o výmere 74,61 m2, 2204/1 o výmere 12,12 m2) 
pre: Sulejman Sulejmani, Jesenského 2, 903 01 Senec k existujúcej nájomnej zmluve 
zo dňa 1. 7. 1998 za cenu v súlade článkom I. odsek 5. a 6. prílohy č. 4 k  VZN č. 
3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 61,60 €/m2/rok pod stavbou a 5,65 
€/m2/rok za záhradné sedenie. Nájomná zmluvy bude uzatvorená do 31. 12. 2035. 

2. MsR posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky bezprostredne susediace s už prenajatým 
pozemkom – priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbami. 

3. MsR súhlasí s prenájmom pozemku: 
66 m2 bufet (2205/3 o výmere 35,80 m2, 2206/4 o výmere 22,91 m2, 2205/4 o výmere 
7,29 m2) 
218,43 m2 záhradné sedenie (2205/3 o výmere 70,74 m2, 2206/4 o výmere 60,96 m2, 
2205/4 o výmere 74,61 m2, 2204/1 o výmere 12,12 m2) 
pre: Sulejman Sulejmani, Jesenského 2, 903 01 Senec k existujúcej nájomnej zmluve 
zo dňa 1. 7. 1998 za cenu v súlade článkom I. odsek 5. a 6. prílohy č. 4 k  VZN č. 
3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 61,60 €/m2/rok pod stavbou a 5,65 
€/m2/rok za záhradné sedenie. Nájomná zmluvy bude uzatvorená do 31. 12. 2035. 

4. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 3.  

 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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13. Prenájom pozemku (Goodman) 

 
- o materiáli informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta  

 
Uznesenie MsR č. 74/2015 
 

1. MsR prerokovala žiadosť o prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 5589/1 o výmere 
cca 182,9 m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania autobusovej zastávky, pre 
spoločnosť Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o. 

2. MsR posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko uvedená parcela bezprostredne susedí s logistickým 
centrom, vo vlastníctve nájomcov a autobusová zastávka bude slúžiť na dopravu 
zamestnancov do logistického centra.   

3. MsR súhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 5589/1 o výmere cca 182,9 
m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania autobusovej zastávky, pre spoločnosť 
Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o. za cenu 500,- € / ročne, do doby prijatia 
novely prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení 
dodatkov, ktorá ustanovuje úhrady za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta. 

4. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 3. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 

14. Prenájom pozemku (Sípos) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 75/2015 
 

1. MsR prerokovala žiadosť o prenájom časti pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená 
v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 
3543/1 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z.,  
o výmere 13,25m2 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania parkovacieho miesta, pre 
pána Štefana Síposa a Adrianu Síposovú, Senec. 

2. MsR posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko uvedená parcela bezprostredne susedí s parcelou vo 
vlastníctve nájomcov na ktorej nadstavuje objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať 
príslušný počet parkovacích miest.   

3. MsR súhlasí s prenájmom časti pozemku cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – 
v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3543/1 
v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., o výmere 
12,19 m2, dobu neurčitú, za účelom vybudovania parkovacích miest, pre pána Štefana 
Síposa a Adrianu Síposovú, Senec za cenu 62,05 €/m2/rok, t.j. 756,39 € / ročne. 

4. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode 3. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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15. Žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Bratislava, Skládka 
TKO – žiadosť o znovu zaradenie časti skládky do ÚPD mesta Senec 

 
- informáciu predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 

 
Uznesenie MsR č. 76/2015 

1. MsR  prerokovala  žiadosť  spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., so 
sídlom      Osvetová 24, 821 05 Bratislava  /zo dňa 26.02.2015/ o prerokovanie  
pripomienok  ku Konceptu Územného plánu mesta Senec  a žiadosť o  znovu 
zaradenie časti skládky TKO do riešeného územia v územnoplánovacej dokumentácii 
mesta /ÚPD/ , ktoré bolo z nej vylúčené na základe Uznesenia MsZ č. 108/2013 zo 
dňa  05.09.2013 a ktoré nadobudlo platnosť od 01.04.2014, ako aj žiadosť  /zo dňa 
06.08.2015/ o vyjadrenie Komisie MsZ výstavby a územného plánovania.             

2. MsR  berie na vedomie stanovisko Komisie MsZ výstavby a ÚP zo zasadnutia č. 2,  
konaného dňa 03.03.2015, uvedené v bode 2.9 programu /Uznesenie č. 21/2015-1 
a 21/2015-2/, ako aj stanovisko Komisie MsZ výstavby a ÚP zo zasadnutia  č. 6, 
konaného dňa 11.08.2015, uvedené v bode 2.1 programu /Uznesenie č. 68/2015/. 

3. MsR  berie na vedomie stanovisko Komisie ŽP zo zasadnutia konaného dňa 
10.03.2015, uvedené v bode 3.  programu /Uznesenie č. 4/2015/. 

4. MsR súhlasí  so znovu zaradením  parciel  časti skládky TKO  /parc. č. 5070/26, 
5070/23, 5070/11, 5070/2, 5066/17, parcely registra „C“, kat. územie Senec/                  
do riešeného územia  v ÚPD mesta Senec ako rezervu pre Regionálnu skládku TKO 
Senec.                                                   

5. MsR  súhlasí so zrušením  Uznesenia  MsZ č. 108/2013 zo dňa 05.09.2013. 
6. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 4. a v bode 5. 

 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
 

16. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 77/2015 
 

1. MsR  prerokovala návrh na bezodplatné zriadenie vecných bremien:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NN),  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 
zaťažujúce pozemky vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, 
katastrálneho odboru, a to C-KN parc.č. 981/3 zast. plochy o výmere 4518 m2 a C-
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KN parc.č. 989/2 zast. plochy o výmere 3699 m2 v rozsahu geometrického plánu č. 
154-2/2015 zo dňa 23.06.2015 vyhotoveného Radovanom Verčíkom – RV GEO, 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na 
dobu neurčitú a bezodplatne.  

2. MsR súhlasí so zriadením vecných bremien:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NN),  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 
zaťažujúce pozemky vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, 
katastrálneho odboru, a to C-KN parc.č. 981/3 zast. plochy o výmere 4518 m2 a C-
KN parc.č. 989/2 zast. plochy o výmere 3699 m2 v rozsahu geometrického plánu č. 
154-2/2015 zo dňa 23.06.2015 vyhotoveného Radovanom Verčíkom – RV GEO, 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na 
dobu neurčitú a bezodplatne.  

3. MsR doporučuje MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
 

17. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
(Predĺženie VN 154, VN 463, VNK) – Strieborné jazero 

 
 

- informáciu predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 78/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien, a to:  

d) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Predĺženie VN 154, VN 463, 
VNK)  

e) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

f) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 
zaťažujúce pozemky vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, 
katastrálneho odboru, a to C-KN parc.č. 4776 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
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8158 m2  a C-KN parc.č. 4642 zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako aj všetkých 
ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú 
a bezodplatne.  

2. MsR súhlasí so zriadením vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, a to:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Predĺženie VN 154, VN 463, 
VNK)  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 
zaťažujúce pozemky vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, 
katastrálneho odboru, a to C-KN parc.č. 4776 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
8158 m2  a C-KN parc.č. 4642 zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako aj všetkých 
ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú 
a bezodplatne.  

3. MsR doporučuje MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2.  
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
 
 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. 
(Predĺženie VN 254, VN 463, VNK) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 

Uznesenie MsR č. 79/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve 
o zriadení vecných bremien, a to:  

g) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Predĺženie VN 254, VN 463, 
VNK)  

h) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

i) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 



Zápisnica	MsR	26.08.2015	 Strana	11	
 

zaťažujúce pozemky E-KN parc.č. 1114 neknih. (C-KN parc. č. 4560/2), E-KN parc.č. 
3822 neknih. (C-KN parc. č. 4082/3 a 4084), C-KN parc.č. 4080/7 (LV 2800), C-KN 
parc.č. 4706 (LV č. 2800), E-KN parc.č. 3797 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4082/3), 
E-KN parc.č. 3848/1 neknih. (C-KN parc. č. 4082/3), E-KN parc.č. 3798/2 v  PK vl. 
2917 (C-KN parc. č. 4220/1), E-KN parc.č. 3798/3 v  PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 
4220/1), E-KN parc.č. 3794/1 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 
3794/2 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/6 v PK vl. 2917 (C-
KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/5 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN 
parc.č. 3798/1 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/1 v PK vl. 
2917 (C-KN parc. č. 4611), E-KN parc. č. 3902/1 neknih. (C-KN parc. č. 4606/1) 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako aj všetkých 
ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú 
a bezodplatne.  

2. MsR súhlasí so zriadením vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, a to:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (Predĺženie VN 254, VN 463, 
VNK)  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b), 
zaťažujúce pozemky E-KN parc.č. 1114 neknih. (C-KN parc. č. 4560/2), E-KN parc.č. 
3822 neknih. (C-KN parc. č. 4082/3 a 4084), C-KN parc.č. 4080/7 (LV 2800), C-KN 
parc.č. 4706 (LV č. 2800), E-KN parc.č. 3797 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4082/3), 
E-KN parc.č. 3848/1 neknih. (C-KN parc. č. 4082/3), E-KN parc.č. 3798/2 v  PK vl. 
2917 (C-KN parc. č. 4220/1), E-KN parc.č. 3798/3 v  PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 
4220/1), E-KN parc.č. 3794/1 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 
3794/2 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/6 v PK vl. 2917 (C-
KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/5 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN 
parc.č. 3798/1 v PK vl. 2917 (C-KN parc. č. 4614), E-KN parc.č. 3794/1 v PK vl. 
2917 (C-KN parc. č. 4611), E-KN parc. č. 3902/1 neknih. (C-KN parc. č. 4606/1) 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako aj všetkých 
ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú 
a bezodplatne.  

3. MsR doporučuje MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
 



Zápisnica	MsR	26.08.2015	 Strana	12	
 

19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  
 

-  návrh na odpredaj nehnuteľnosti  predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 
 
Uznesenie MsR č. 80/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

 pozemok C-KN parc.č. 807/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 zapísaný 
na LV č.2800  pre nadobúdateľov do podielového spoluvlastníctva: 
Ing. Karol Fula a manželka MUDr.Magdaléna Fulová   v podiele 3345/21477 
MUDr. Jana Striško Senčáková      v podiele 3345/21477 
MUDr. Ildikó Macenauerová       v podiele 3896/21477 
SAMITA spol. s r.o.        v podiele 3896/21477 

2. MsR schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

 pozemok C-KN parc.č. 807/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 zapísaný 
na LV č.2800  pre nadobúdateľov do podielového spoluvlastníctva: 
Ing. Karol Fula a manželka MUDr.Magdaléna Fulová   v podiele 3345/21477 
MUDr. Jana Striško Senčáková      v podiele 3345/21477 
MUDr. Ildikó Macenauerová       v podiele 3896/21477 
SAMITA spol. s r.o.        v podiele 3896/21477 

 
Hlasovanie: 
Za: 0, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomný: 1; 
Uvedený návrh poslanci neschválili. 
 
 

20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (p. Cyprian) 
 

- informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 81/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

 časť pozemku C-KN parc.č. 3187/1 (časť pôvodnej parc.č. 3818/124) zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere cca 60 m2 pre Bc. Jána Cypriana a manželku Mgr. 
Zdenku Cyprianovú rod. Martiniskovú. 

2. MsR neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

 časť pozemku C-KN parc.č. 3187/1 (časť pôvodnej parc.č. 3818/124) zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere cca 60 m2 pre Bc. Jána Cypriana a manželku Mgr. 
Zdenku Cyprianovú rod. Martiniskovú. 

3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. 

 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
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21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (p. Varga) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 82/2015/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec : 

 pozemok C-KN parc.č. 2211/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
(zastavaný stavbou) a časti pozemkov C-KN parc.č. 2211/1 a 2231/1 ostatné plochy 
o výmere cca 52 m2, zapísané na LV č.2800  pre Ladislava Vargu. 

2. MsR neschvaľuje odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec:  

 pozemok C-KN parc.č. 2211/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 
(zastavaný stavbou) a časti pozemkov C-KN parc.č. 2211/1 a 2231/1 ostatné plochy 
o výmere cca 52 m2, zapísané na LV č.2800  pre Ladislava Vargu. 

3. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (p. Ubovičová) 
 

- návrh na odpredaj  nehnuteľnosti predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 83/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 2340/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca 9 m2, k.ú. Senec pre Gabrielu Ubovičovú. 

2. MsR nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č. 2340/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere cca 9 m2, k.ú. Senec pre Gabrielu Ubovičovú. 

3. MsR doporučuje MsZ schváliť uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (p. Dudák) 
 

- informáciu predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsR č. 84/2015 
 

1. MsR prerokovala návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 2587/1 ostatná 
plocha o výmere cca 74 m2, k.ú. Senec pre Ing. Martina Dudáka, CSc. a manž. Ing. 
Normu Dudákovú, CSc. 
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2. MsR nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č. 2587/1 ostatná plocha 
o výmere cca 74 m2, k.ú. Senec pre Ing. Martina Dudáka, CSc. a manž. Ing. Normu 
Dudákovú, CSc. 

3. MsR doporučuje MsZ schváliť uznesenie uvedené v bode 2. 
 
Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 

24. Rôzne 
 

 
 

P. primátor Ing. Karol Kvál poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mestskej rady 
a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 
      Ing. Jarmila Répássyová     Ing.  Karol   K v á l 
           prednostka MsÚ                       primátor mesta  
 
 
 
Overovatelia zápisnice z MsR: 
 
 
Mgr. František Podolský    ............................................................... 
 
 
Mgr. Pavol Škovránek     .............................................................. 
 
 
 
Zapísala:  Bronislava Gašparová,  
V  Senci, dňa 27.08.2015 
 

 


