
Z Á P I S N I C A  č. 2

zo zasadnutia komisie Výstavby a ÚP pri MsZ v Senci, konanej dňa 04.03.2020

Prezencia: Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program:

1. Zahájenie
2. Žiadosti predložené Útvarom výstavby a ochrany ŽP. Útvarom stratégie a rozvoja 

mesta a Útvarom právnym a správy majetku
3. Rôzne
4. Záver

1. Zahájenie:

Dňa 04.03.2020 o 13.00 hod. sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci konalo 
zasadnutie Komisie výstavby a ÚP pri MsZ v Senci. Prítomných privítal predseda komisie 
Ing. árch. Richard Pauer. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol 
zmenu poradia bodov programu. Na začiatok schôdze navrhol prejednanie bodov, ku ktorým 
sa dostavili žiadatelia, (bod. 9, bod 7, Rastislav Tallo a Gardenka)

Hlasovanie:

Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Žiadosti predložené Útvarom výstavby a ochrany ŽP, Útvarom stratégie a rozvoja 
mesta, a Útvarom právnym a správy majetku

2.1 AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetová 24, 824 05 Bratislava
Žiadosť o záväzné stanovisko k realizácii projektu: Zmena stavby -  navýšenie hrádze SZ cípu 
a uzavretie a rekultivácia skládky.
Zasadnutia sa zúčastnil RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ a generálny riaditeľ 
spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. a predniesol členom komisie predkladaný 
zámer a zároveň uviedol, aké možnosti má mesto Senec pri riešení odpadového hospodárstva 
do budúcna.

Návrh uznesenia 16/2020: „Komisia výstavby a ÚP pri MsZ v Senci odporúča výstavbu, realizáciu 
projektu Zmena stavby -  navýšenie hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia skládky žiadateľa A VE 
SK odpadové hospodárstvo s. r. o., s pripomienkou posúdenia predloženej projektovej dokumentácie 
odborne spôsobilou osobou nezávislou odpredkladatela žiadosti. “

Hlasovanie:

Za : 6 Proti : 2 (Lenhart, Pullman) Zdržal sa : 1 (Koiš)

2.2 Rastislav Tallo, polyfunkčný objekt
Uznesením 1/2020 komisia odporučila doplniť návrh o komplexné dopravné riešenie so 
vstupom aj s parkoviskami a zachovaným trhoviskom. V zmysle požiadaviek komisie



predkladateľ žiadosti doložil požadovanú projektovú dokumentáciu. Detaily riešenia budú 
predložené a doriešené s Útvarom stratégie a rozvoja mesta.

Návrh uznesenia 17/2020: „ Komisia s navrhovaným investičným zámerom súhlasí a berie 
na vedomie záväzok zachovania trhoviska. “

Hlasovanie:

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2.3 Andranik Hakobyan HRAD HZ s. r. o., Senec

Žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu, parcely z pôvodných 12 m2 na 24 m2 za účelom 
zväčšenia terasy pred prevádzkou. Jedná sa o parcelu registra „C“, pare. č. 3445/1, ktorá je 
identická s parcelou registra E-KN pare. č. 934/1 o výmere 12 m2 na Lichnerovej ulici 
v Senci zapísanej na LV č. 9058, k. ú. Senec.

Návrh uznesenia 18/2020:,. Komisia odporúča prenájom plochy na terasu v rozsahu 8 x 2m “ 

Hlasovanie:

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2.4 GARDENKA

Predkladatelia štúdie predstavili návrh voľnočasového areálu v Senci na Slnečných jazerách -  
sever s funkciami športu, ako sú basketbal, skatepark, pumptrack, parkour a workout, 
s možnosťou v tomto športovom zariadení organizovať aj celoslovenské a medzinárodné 
preteky.

Návrh uznesenia 19/2020: ,JĹomisia zámer vybudovať voľnočasový areál Gardenka na 
Slnečných jazerách odporúča. “

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: 0

2.5 Sulejmani Sulejman, bufet Venezia Kebab, Slnečné jazerá - juh

Žiadosť o odkúpenie mestských pozemkov registra C-KN pare. č. 2206/4, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 168 m“, na ktorom je postavený bufet Venezia Kebab a krytá terasa, 
pozemok registra C-KN pare. č. 2206/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2 na 
ktorom je postavený bufet Venezia Kebab a terasa a časť pozemku registra C-KN pare. 
č. 2204/1 ostatná plocha o výmere cca 97 m“, priľahlý pozemok pre účely záhradného sedenia 
-  časť o výmere 36,43 m2, je využívaná ako záhradné sedenie. Pozemky sú evidované na LV 
č. 2800 vo vlastníctve Mesta Senec, k. ú. Senec.

Návrh uznesenia 20/2020: „Komisia odporúča odpredaj pozemkov iba pod stavbou. “ 

Hlasovanie:

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0



2.6 DALUZO s. r. o., Helfer Zdenko a Helferová Lucia,reštauračné zariadenie Country 
Saloon, Slnečné jazerá - sever

Žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku C-KN p. č. 2205/50, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 6 m , C-KN pare. č. 2205/51 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1 m , oddelené od pozemku C-KN pare. č. 2205/20, evidovaný na LV č. 2800 v prospech 
Mesta Senec, k. ú. Senec podľa geometrického plánu č. 22/2019 vyhotoveného Ing. Danielom 
Turcárom, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom pod. č. 442/2019 zo dňa 
22.3.2019.

Návrh uznesenia 21/2020: ,J(omisia žiada doložiť komplexné polohopisné zameranie aj so 
stavbami podľa skutočného stavu (obrubník schody atď.). “

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
v

2.7 Branislav Augustín, Zuzana Augustínová, Šafárikova ul. Senec

Žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku, a to časti C-KN pare. č. 266/1 o výmere cca 
104,5 m , ktorý sa nachádza na Šafárikovej ul. v Senci a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov.

Návrh uznesenia: 22/2020: ,JComisia neodporúča odpredaj“

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2.8 Ing. Daniela Bullová a Ing. Blanka Rybáriková, Slnečné jazerá - juh

Žiadosť o odkúpenie priľahlých pozemkov C-KN pare. č. 2414 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 20 m2, a časti pozemkov C-KN pare. č. 2460/1 ostatná plocha o výmere cca 23 m2 
a 2460/30 ostatná plocha o výmere cca 43 m" evidované na LV č. 2800 v prospech mesta 
Senec v k. ú. Senec.

Návrh uznesenia: 23/2020: „Komisia odporúča odpredaj pozemku po existujúci plot. “

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2.9 Gejza Varga -  Súbor rodinných domov Senec -  Sever, lokalita 04 -  Verejné 
osvetlenie

Jedná sa o predmet bezodplatného prevodu na základe darovacej zmluvy. SO Verejné 
osvetlenie je vybudované na pozemkoch C-KN pare. č. 5349/15, 5352/1, 5350/9, 5350/16, 
5345/7, 4416/18, vedené na LV č. 11171 k. ú. Senec, v celom rozsahu na dobu neurčitú 
bezodplatne. Verejné osvetlenie bolo dané do užívania rozhodnutím Mesta Senec, 
Spoločného stavebného úradu č. j. Výst. 1529-17-Sc, Om zo dňa 26.3.2018, právoplatným 
dňa 27.3.2018.

Návrh uznesenia: 24/2020: ,J<Ĺomisia odporúča bezodplatný prevod po splnení požiadaviek 
Útvaru výstavby a ochrany životného prostredia mesta Senec. “

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Varga)



2.10 Gejza Varga -  Súbor rodinných domov Senec -  Sever, lokalita 04 -  verejná 
dažďová kanalizácia

Jedná sa o predmet bezodplatného prevodu na základe darovacej zmluvy. SO Dažďová 
kanalizácia je vybudovaná na pozemkoch C-KN pare. č. 5345/7, 5350/16, 5350/9, 5352/1, 
ktorých vlastníkom je Mgr. Gejza Varga a na pozemkoch 5345/20, 5345/19, 5345/24, ktorých 
vlastníkom je Mesto Senec, ktorej užívanie bolo povolené na základe kolaudačného 
rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2019/012293-I-30k/PI (4996/15) zo dňa 16.9.2019,
právoplatného 16.10.2019.

Návrh uznesenia: 25/2020: „Komisia odporúča bezodplatný prevod po splnení požiadaviek 
Útvaru výstavby a ochrany životného prostredia mesta Senec. “

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Varga, Maglocký)

2.11 Ivana Oleárová, Malá Okružná 1014/19, 958 01 Partizánske

Žiadosť o oplotenie mestského pozemku C-KN p. č. 2514/1 zastavaná plocha o výmere 
16 m . Pozemok má prenajatý za účelom parkovania motorového vozidla. V nájomnej zmluve 
č. 016/19/07/poz, zo dňa 25.7.2019 je v čl. V ods. 7 uvedené, že „nájomca nie je oprávnený 
vykonávať na predmete nájmu žiadne stavebné úpravy“.

Návrh uznesenia: 26/2020: Komisia neodporúča oplotenie pozemku“.

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2.12 Ing. Dominik Ullmann a Mgr. Dagmara Ullmann, Senec Gardens -  Ružová ul.

Žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku C-KN p. č. 5512/60 zastavaná plocha a nádvorie
' j

o výmere cca 20 m , evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, k. ú. Senec za 
účelom parkovania motorového vozidla.

Návrh uznesenia: 27/2020: ,JComisia neodporúča odpredaj pozemku. “

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

3.Rôzne

3.1. Lkas s. r. o., Kvetná 14, Bratislava, Lukáš Kuhajda

V bode rôzne dostala komisia „Žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu prístrešku 
a rekonštrukciu bufetu Langoš.“ Jedná sa o bufet na Slnečných jazerách. Snahou žiadateľa je 
vybudovať toalety a dočasný prístrešok.

Návrh uznesenia: 28/2020: „Komisia návrh neodporúča. “

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Šimonič)



3.2 Územný generel dopravy mesta Senec

Ing. Ján Maglocký upozornil na situáciu na Trnavskej ulici, na dopravné zápchy ráno 
a poobede v čase dopravnej špičky. Upozornil na potrebu vybudovania severovýchodného 
obchvatu mesta.

Ing. Boris Tušer: severovýchodný obchvat mesta absentuje v Pláne udržateľnej mobility, čo je 
strategický dokument Bratislavského samosprávneho kraja. Územný plán regiónu má v pláne 
severovýchodný obchvat. Mesto Senec dalo na BSK k strategickému dokumentu 
pripomienku.

4.Záver

Ing. árch. Richard Pauer, predseda komisie výstavby a ÚP pri MsZ v Senci poďakoval členom 
komisie za spoluprácu. Termín konania ďalšieho zasadnutia komisie 3/2020 je 15.04.2020.

ó
Ing. arch. Richard Pauer, 

predseda komisie

Príloha: - Prezenčná listina


