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Z á p i s n i c a 

z rokovania Mestskej rady v Senci, 
konanej dňa 27. 1. 2016 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia: Ing. Dušan Badinský 
                          PhDr. Gabriella Németh 
 
     Rokovanie mestskej rady otvoril primátor mesta Ing. Karol Kvál. Skonštatoval, že na zasadnutí sú 
prítomní 4 poslanci mestskej rady. Pán poslanec Ing. Zoltán Kovács sa ospravedlnil svoju neúčasť na 
rokovaní MsR. Za overovateľov zápisnice boli ustanovení: Ing. Dušan Badinský a PhDr. Gabriella 
Németh. Za zapisovateľku bola určená p. Gabriela Bernadičová. 
 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na II. 

polrok 2016 
4. Návrh členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: Senecké leto 2016 

a Veľký letný karneval 2016 
5. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany a 
sociálnej kurately na rok 2016 

6. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN 

7. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za rok 2015 
8. Prenájom pozemku /SECRET SK/ 
9. Prenájom pozemku /EP DEVELOP INVEST, s.r.o./ 
10. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ivan Feješ a manž. Monika Feješová/ 
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ladislav Mokoš a manž. Veronika/ 
12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Zuzana Navrátilová/ 
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Elena Pristašová/ 
14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Peter Valo a spol./ 
15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Igor Hudok a manž. Slavomíra Hudoková/ 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ján Kľuska a manž. Monika Kľusková/ 
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Viera Jančia/ 
18. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – MŠ Kollárova 
19. Návrh na prevod správy  majetku Mesta Senec   - ZŠ Mlynská 
20. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti /Bautech s.r.o./ 
21. Rôzne  
22. Záver 
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3.)   Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na II. polrok 2016 
 

- Návrh predložila p. prednostka Jarmila Répássyová 

Uznesenie MsR č. 1/2016 

I. MsZ prerokovalo Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Senci na II. polrok 2016 

II. MsZ s ú h l a s í s variantom Návrhu termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Senci na II. polrok 2016 predloženým na MsZ 10.12.2015 

Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
4.) Návrh členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: SENECKÉ LETO 2016 

a Veľký letný karneval 2016     
 

- Materiál predložila p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová 
 

Uznesenie MsR č.  2/2016 
 

I. MsR prerokovala návrh členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: 
SENECKÉ LETO 2016 a Veľký letný karneval 2016 

 
II. MsR s ch v a ľ u j e členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: 

SENECKÉ LETO 2016 a Veľký letný karneval 2016 v zmysle predloženého návrhu  
 

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

5.)  Návrh  na    poskytnutie  finančného  príspevku  na  zabezpečenie  opatrení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 

 
- predložila PhDr. Jana Matulová 
- PhDr. Gabriella Németh – požiadala v záujme prehľadnosti vypracovať jednotný formulár pre 

podávanie žiadostí; 
- do tabuľky žiadateľa Lepšia cesta, uviesť údaje o sídle seneckej pobočky tejto organozácie 

/adresa sídla/ 

Uznesenie MsR č. 3/2016 

 

     I.   MsR  prerokovala  návrh  na    poskytnutie   finančného  príspevku  na  zabezpečenie   
            opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016. 
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II. MsR   s ú h l a s í  s  návrhom  na  poskytnutie  finančného   príspevku   na   zabezpečenie   
          opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016, s pripomienkami 
 

III.  MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode II. 

 

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

6.)  Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN.      

-  materiál predložil Mgr. Anton Kubliniak, vedúci školského úradu v Senci 

-  predkladaný dodatok č. 6 novelizuje pôvodnú prílohu č. 1 a 2 k VZN č. 4/2010 

Uznesenie MsR č. 4/2016  

I. MsR prerokovala návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a  2 tohto VZN.      

 

II.  MsR s ch v a ľ u j e návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN.      

III. MsR doporučuje MsZ schváliť uznesenie uvedené v bode  II.  

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

7.)  Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2015 do  31.12.2015 

- Správu predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč, náčelník MsP v Senci  

- PhDr. Gabriella Németh – upozornila, aby kompetentní pracovníci MsÚ urobili nápravu, čo sa týka 
zle vyznačených prechodov pre chodcov 

Uznesenie MsR č. 5/2016 

I. MsR prerokovala správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2015 do  
31.12.2015 

II. MsR b e r i e na  v e d o m i e správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 
01.01.2015  do 31.12.2015 

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

8./ Prenájom pozemku - /SECRET SK, s.r.o./ 

Uznesenie MsR č. 6/2016 

 

I. MsR prerokovala žiadosť spoločnosti SECRET SK, s.r.o. o prenájom časti pozemku C-KN 
parc. č. 3445/1, ktorá je identická s E-KN parc. č. 934/1 vedenou na LV 9058, o výmere 26,6 
m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul. 66, Senec na účely zriadenia letnej terasy. 
 

II. 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 
sa jedná časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou, ktorej je spoločnosť 
SECRET SK, s.r.o. prevádzkovateľ a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.  

 
III. MsR s ú h l a s í s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 3445/1, ktorá je identická s E-KN 

parc. č. 934/1 vedenou na LV 9058, o výmere 24 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul. 66, 
Senec na účely zriadenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4 
k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,60 € / m2 / rok, na dobu 
neurčitú spoločnosť SECRET SK, s.r.o.. 
 

IV. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode III.  
 

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

9./  Prenájom pozemku - /EP DEVELOP INVEST, s.r.o./ 

Uznesenie MsR č. 7/2016 

 

I. MsR prerokovala žiadosť spoločnosti EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Senec o prenájom časti 
pozemku C-KN parc. č. 2514/1 o výmere podľa nákresu, za účelom ochrany vchodu do RD, 
vstupu na pozemok do rodinného domu postavením múru a brány. 

 
II. MsR n e s ú h l a s í s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 2514/1 o výmere podľa 

nákresu pre spoločnosť EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Senec. 
 
III. MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie uvedené v bode II. 

 

 

Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
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10./  Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ivan Feješ a manželka Monika Feješová 

 

Uznesenie MsR č. 8/2016 

 

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

● pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec, podľa geometrického plánu č. 165/2015 vyhotoveného GEODET-TEAM 
spol.s.r.o., a to C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 12 m2 a C-KN parc.č. 2371/413 
ostatné plochy o výmere 34 m2 pre JUDr. Ivana Feješa a manželku Moniku Feješovú rod. 
Jakubekovú. 

 

II.   MsR  n e s ch v a ľ u j e  odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec:  

● pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec, podľa geometrického plánu č. 165/2015 vyhotoveného GEODET-TEAM 
spol.s.r.o., a to C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 12 m2 a C-KN parc.č. 2371/413 
ostatné plochy o výmere 34 m2 pre JUDr. Ivana Feješa a manželku Moniku Feješovú rod. 
Jakubekovú. 

 
III.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 

 

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

11.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ladislav Mókoš a manželka Veronika Mókošová 

 

Uznesenie MsR č. 9/2016 

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

● časť pozemku C-KN parc.č.720/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Ladislava Mókoša a manželku Veroniku Mókošovú rod. 
Pákozdyovú. 

II.   MsR n e s ch v a ľ u j e odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● časť pozemku C-KN parc.č.720/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Ladislava Mókoša a manželku Veroniku Mókošovú rod. 
Pákozdyovú. 

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

12./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Zuzana Navrátilová 

 

Uznesenie MsR č. 10/2016 

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

● časť pozemku C-KN parc.č.724/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Zuzanu Navrátilovú rod. Jakubovú. 

II.   MsR  n e s ch v a ľ u j e  odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● časť pozemku C-KN parc.č.724/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Zuzanu Navrátilovú rod. Jakubovú. 

III.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 
 

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

13.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Elena Pristašová 

 

Uznesenie MsR č. 11/2016 

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

● pozemok  C-KN parc.č.4590/36 ostatná plocha o výmere 412 m2 oddelený od pozemku C-KN 
parc.č.4590/1 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu 
č.95/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre nadobúdateľa – Mgr. Elena Pristašová rod. 
Kostolná za sumu 100,-€/m2, čo činí za výmeru 412 m2 spolu 41 200,-€. 

II.   MsR hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko pozemok C-KN parc.č. 4590/36 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne 
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a je nadobúdateľom sčasti užívaný. 

 
III.   MsR s ch v a ľ u j e odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● pozemok  C-KN parc.č.4 590/36 ostatná plocha o výmere 412 m2 oddelený od pozemku C-KN 
parc.č.4590/1 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu 
č.95/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre nadobúdateľa – Mgr. Elena Pristašová rod. 
Kostolná za sumu 100,-€/m2, čo činí za výmeru 412 m2 spolu 41 200,-€. 
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IV.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode III. 

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

14.)  Návrh na odpredaj nehnuteľností – Peter Valo a spol. 

Uznesenie MsR č. 12/2016 

I.   MsR prerokovala návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Senec : 

● pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/321, 2372/1 a 2371/311 evidované na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec podľa geometrického plánu č.66/2013 vyhotoveným Ing. 
Richardom Bariakom, k.ú.Senec: 

A. pozemok C-KN parc.č. 2371/391 ostatná plocha o výmere 133 m2 pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 

  
Ing. Peter Valo       1/7 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/7 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/7 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/7 

Ing. Milan Lettrich      1/7 

Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/7 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/14 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/14 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 133 m2 spolu 15 960,-€. 
 

B. pozemok C-KN parc.č. 2371/321 ostatná plocha o výmere 152 m2  pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 

 
Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/2 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/4 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 152 m2 spolu 18 240,-€. 
 

C. pozemok C-KN parc.č. 2371/392 ostatná plocha o výmere 14 m2 pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 

Ing. Peter Valo       1/4 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/4 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/4 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 14 m2 spolu 1 680,-€. 
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D. pozemok diel č. 1 o výmere 4 m2  oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/321 a pričlenený 
k pozemku C-KN parc.č. 2371/211 zastavaná plocha pre nadobúdateľa do výlučného 
vlastníctva:   

 

Ing. Milan Lettrich      1/1 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 4 m2 spolu 480,-€. 
 

II.   MsR hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko predávané pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve 
nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané. 

 

III.   MsR  s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemkov v k.ú. Senec:  

● pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/321, 2372/1 a 2371/311 evidované na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec podľa geometrického plánu č.66/2013 vyhotoveným Ing. 
Richardom Bariakom, k.ú.Senec: 

A. pozemok C-KN parc.č. 2371/391 ostatná plocha o výmere 133 m2 pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 

  
Ing. Peter Valo       1/7 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/7 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/7 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/7 

Ing. Milan Lettrich      1/7 

Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/7 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/14 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/14 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 133 m2 spolu 15 960,-€. 
 

B. pozemok C-KN parc.č. 2371/321 ostatná plocha o výmere 152 m2  pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 

 
Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/2 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/4 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 152 m2 spolu 18 240,-€. 
 

C. pozemok C-KN parc.č. 2371/392 ostatná plocha o výmere 14 m2 pre nadobúdateľov do 
podielového spoluvlastníctva: 
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Ing. Peter Valo       1/4 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/4 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/4 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 14 m2 spolu 1 680,-€. 
 

D. pozemok diel č. 1 o výmere 4 m2  oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/321 a pričlenený 
k pozemku C-KN parc.č. 2371/211 zastavaná plocha pre nadobúdateľa do výlučného 
vlastníctva:   

 

Ing. Milan Lettrich      1/1 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 4 m2 spolu 480,-€. 
 
 
IV.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode III. 

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

15.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Igor Hudok a manželka Slavomíra Hudoková 

 

Uznesenie MsR č. 13/2016 

I.   MsR prerokovala návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec : 

● pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-KN 
parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 vyhotoveným 
Ing. Karinou Szutyányiovou pre Igora Hudoka a manželku Slavomíru Hudokovú rod. Mlynárovú za 
sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 87 m2  spolu 10 440,-€. 

 
II.   MsR hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 je priľahlým 
pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov a je 
nadobúdateľmi užívaný. 
 

III.   MsR s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku v k.ú. Senec:  

● pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-KN 
parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 vyhotoveným 
Ing. Karinou Szutyányiovou pre Igora Hudoka a manželku Slavomíru Hudokovú rod. Mlynárovú za 
sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 87 m2  spolu 10 440,-€. 
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IV.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode III. 
 

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

16.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti - Ján Kľuska a manželka Monika Kľusková 

 

Uznesenie MsR č. 14/2016 

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

● pozemok  diel č.1 o výmere 1 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.5539/17 zapísaný na LV 
č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 5539/42 pre nadobúdateľov 
– Ing. Ján Kľuska a manželka Ing. Monika Kľusková rod. Peľová za sumu 120,-€/m2, čo činí za 
výmeru 1 m2 spolu 120,-€. 

 
II.   MsR hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko predávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo 
vlastníctve nadobúdateľov. 

 
III.   MsR s ch v a ľ u j e odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● pozemok  diel č.1 o výmere 1 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.5539/17 zapísaný na LV 
č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 5539/42 pre nadobúdateľov 
– Ing. Ján Kľuska a manželka Ing. Monika Kľusková rod. Peľová za sumu 120,-€/m2, čo činí za 
výmeru 1 m2 spolu 120,-€. 

  
IV.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode III. 

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

17.)  Návrh na odpredaj nehnuteľností – Viera Jančia 

 

Uznesenie MsR č. 15/2016 

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

● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 50 m2 zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú. 

II.   MsR  n e s ch v a ľ u j e  odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec:  
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● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 50 m2 zapísaný na LV č.2800 vo 
vlastníctve Mesta Senec pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú. 

 
III.   MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 

Hlasovanie: 
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
18.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – MŠ Kollárova 

 

Uznesenie MsR č. 16/2016 

     I. MsR prerokovala 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 15.02.2016, a to: 

- futbalové ihrisko postavené na pozemku C-KN parc. č. 926/3, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec (areál MŠ Kollárova) v 
obstarávacej cene vo výške 21.488,- € (slovom: dvadsaťjedentisícštyristoosemdesiatosem eur) 
na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23, 903 01 Senec, IČO: 318 16 746. 
 

     II. MsR s ú h l a s í 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 15.02.2016, a to: 

- futbalové ihrisko postavené na pozemku C-KN parc. č. 926/3, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec (areál MŠ Kollárova) v 
obstarávacej cene vo výške 21.488,- € (slovom: dvadsaťjedentisícštyristoosemdesiatosem eur) 
na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23, 903 01 Senec, IČO: 318 16 746. 

 
     III. MsR doporučuje MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 
 

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

19.)   Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – ZŠ Mlynská 

 

Uznesenie MsR č. 17/2016 

     I. MsR prerokovala 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 15.02.2016, a to: 
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- nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská, súp. č. 461 na 
pozemku C-KN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedené na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec 
v obstarávacej cene vo výške 1 306 025,92 €  (slovom: jedenmilión tristošesťtisícdvadsaťpäť eur 
a deväťdesiatdva eurocentov) na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161. 

 
 

     II. MsR  s ú h l a s í  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 15.02.2016, a to: 

- nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská, súp. č. 461 na 
pozemku C-KN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedené na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec 
v obstarávacej cene vo výške 1 306 025,92 €  (slovom: jedenmilión tristošesťtisícdvadsaťpäť eur 
a deväťdesiatdva eurocentov) na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161. 

 
 
     III. MsR  doporučuje  MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 
 

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

20./) Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Bautech s.r.o.) 

Uznesenie MsR č. 18/2016 

     I. MsR prerokovala návrh na odkúpenie pozemkov pre Mesto Senec, a to: 
- C-KN parc. č. 438/43 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 

Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/45 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 

Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/82 ostatné plochy  o výmere 124 m2  v podiele 25574/665325 k celku vedená 

na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/71 ostatné plochy  o výmere 412 m2  v podiele 25574/665325 k celku vedená 

na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/42 ostatné plochy  o výmere 4575 m2 v podiele 20235/665325 k celku vedená 

na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/44 ostatné plochy  o výmere 948 m2  v podiele 20235/665325 k celku vedená 

na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
od Bautech s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17324971 za kúpnu cenu  vo výške 2,65 
€/m2 , t.j. 2,65 €x 908,58 m2; spolu 2.407,74 € v zmysle zo zákona č. 582/2004 Z.z. v z.n.p. 
 
     II. MsR  n e s ú h l a s í  s návrhom na odkúpenie pozemkov pre Mesto Senec, a to: 
- C-KN parc. č. 438/43 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 

Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/45 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 

Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
- C-KN parc. č. 438/82 ostatné plochy  o výmere 124 m2  v podiele 25574/665325 k celku vedená 

na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 
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- C-KN parc. č. 438/71 ostatné plochy  o výmere 412 m2  v podiele 25574/665325 k celku vedená 
na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/42 ostatné plochy  o výmere 4575 m2 v podiele 20235/665325 k celku vedená 
na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/44 ostatné plochy  o výmere 948 m2  v podiele 20235/665325 k celku vedená 
na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

od Bautech s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17324971 za kúpnu cenu  vo výške 2,65 
€/m2 , t.j. 2,65 €x 908,58 m2; spolu 2.407,74 € v zmysle zo zákona č. 582/2004 Z.z. v z.n.p. 
 

     III. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II. 

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

21.)  R ô z n e  

     V rámci bodu Rôzne  primátor mesta informoval prítomných členov MsR o písomnej žiadosti OZ 
Materské centrum Senecké slniečko, Kollárová 21, 903 01 Senec o uznanie ich písomne doručeného 
zdôvodnenia porušenia VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu Mesta Senec., v časti pojednávajúcej o povinnosti dodržania podmienok pre zúčtovanie 
poskytnutej dotácie – v prípade OZ Materské centrum Senecké slniečko sa jedná o podanie zúčtovania 
poskytnutej dotácie po termíne, ktorý ustanovuje platný právny predpis VZN č. 1/2012, ktorým sa 
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec.Poslanci MsR súhlasili s 
dodržiavaním postup podľa VZN o dotáciách, z ktorého  vyplýva, že pri porušení pravidiel platného 
VZN o dotáciach vyplýva pre prijímateľa dotácie povinnosť vrátiť   verejné prostriedky poskytnuté 
dotáciou žiadateľovi späť do pokladne mesta, zároveň z porušenia vyplýva povinnosť uhradiť penále 
a žiadateľovi nevzniká nárok na dotáciu  v ďalšom kalendárnom roku.  

     V súvislosti s vyššie uvedenou žiadosťou bola spomenutá aj ďalšia žiadosť subjektu Slovenský 
Červený kríž, MS a ÚS SČK Ba-okolie, Senec s rovnakou požiadavkou zo strany prijímateľa dotácie. 

 

 

 ........................................................                               ..................................................... 
     Ing. Jarmila Répássyová                                              Ing. Karol  K v á l 
            prednostka MsÚ                                                        primátor mesta          
 
Overovatelia zápisnice z MsR: 
 
Ing. Dušan Badinský                        ...................................................................... 
 
 
PhDr. Gabriella Németh                 ...................................................................... 
 
Zapísala: Gabriela Bernadičová  
V Senci, 29. 1. 2016 
 


