ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP na MsÚ v Senci zo dňa 01.03.2005
Prítomní : viď. prezenčná listina (neprítomní členovia komisie: Augustovič, Rajcsányi, Topor, Ing.Nádaský)
Program : 1. Zahájenie
2. Aktuálne návrhy, žiadosti predložené oddelením výstavby a ÚP
3. Rôzne
I.
Komisiu zahájil predseda komisie výstavby a ÚP Ing.Gašpar Józan, privítal všetkých členov komisie a hostí.
II.
1/ Jozef Sedlárik, Kráľová pri Senci - žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, nebytového priestoru,
parc.č. 6841/1 na Krátkej ul.
komisia doporučuje žiadosť riešiť ako ucelený celok , ďalej žiada predložiť návrh všetkých
zainteresovaných vo vzťahu so všetkými dotknutými stranami (parcelu riešiť na využitie parkov. miest …)
hlasovanie: za 0
proti 0
zdržali sa 6
2/ Lokalita Malý Biel – Igor Podmanický - výstavba 116 RD – zmeny a doplnky ÚP – bývanie, služby
a drobné prevádzky
komisia žiadosť doporučuje
hlasovanie: za 6
proti 0
zdržal sa 0
3/ Ing.Schmidlová Alžbeta, Senec - žiadosť o zaradenie lokality pri Bratislavskej ceste, parc.č. 3894/2,
3, 6, 7, 8 - do zmien a doplnok ÚP mesta Senec
komisia žiadosť doporučuje
hlasovanie : za 6
proti 0 zdržal sa 0
4/
-

MUDr.Zbružová - žiadosť o odkúpenie pozemku na Sl.jazerách –sever
komisia žiadosť doporučuje

5/ CZVEDLER s.r.o. Šamorín – žiadosť o prenájom verejného priestranstva na Šafárikovej ul. pri
novej autobusovej stanici
komisia doporučuje vypracovať návrh z pohľadu mesta a vytypovať a určiť typ stánku
6/ Simona Samková, Vrbenského 16, Senec – žiadosť o povolenie na umiestnenie novinového stánku
v lokalite nová autobusová stanica na Šafárikovej ul.
komisia doporučuje vypracovať návrh z pohľadu mesta a vytypovať a určiť typ stánku
7/ BATTRE s.r.o., Obchodná 15, Bratislava – žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamných nosičov
(citylightov) v Senci
komisia doporučuje žiadosť prešetriť Ing.Šuplatom
8/ CZVEDLER s.r.o., Šamorín – žiadosť o prenájom verejného priestranstva na novom námestí
(terajšia autobusová zastávka) – prevádzkovanie novinového stánku
komisia žiadosť nedoporučuje
9/
-

Mgr.Šuttová, Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku na Sl.jazerách -sever
komisia doporučuje odpredaj pozemku podľa uvedeného náčrtku a vyhotoviť spoločný geometrický plán so
susedom p.Galisom (spodnú časť riešiť so susedom)

10/ R.Tašký , Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku na Sl.jazerách – sever
komisia doporučuje zachovať pôvodný návrh + prerobiť GP, z boku posunúť oplotenie o 2,00 m +
z prednej strany posunúť hranicu na 3,00 m od vody

11/ MUDr.Novák , Bratislava - žiadosť o odkúpenie pozemku na Sl. jazerách – sever
komisia žiadosť doporučuje
12/ Kopriva Jaroslav, Nová Dedinka – Chata Slovenský rozhlas – žiadosť o odkúpenie pozemku –
Sl.jazerá –juh
komisia žiadosť nedoporučuje
13/ Katarína Mihoková, Senec – žiadosť o odkúpenie pozemku na Robotníckej ul.
komisia žiadosť doporučuje
14/ Pomsahárová Edita, Senec – žiadosť o odkúpenie časti pozemku na Tehelnej ul.
komisia žiadosť doporučuje s tým, že 8.3.2005 pôjdu na výjazde do terénu
15/ Ing.Flimel , Bratislava – žiadosť o odpredaj pozemku na Sl.jazerách -juh
komisia doporučuje pôvodný návrh z roku 2001 alebo odstrániť oplotenie pri ceste
16/ MUDr.Čierny , Senec – žiadosť o odkúpenie časti pozemku na Pivničnej ul.
komisia žiadosť doporučuje, ale žiada písomné vyjadrenie od p.Kissa
17/ Zoltán Kiss, Senec – žiadosť o odkúpenie časti pozemku na Pivničnej ul.
komisia žiadosť doporučuje - písomné vyjadrenie pre MUDr.Čierneho
18/ JUDr. Rácková v zastúpení Roberta Poóra – žiadosť o odkúpenie pozemku na Šamorínskej ul.
komisia žiadosť nedoporučuje
19/ Ing.Valo, JUDr.Flašík, Ing.Lettrich, PhDr.Novák, Ing.Calpaš, Ing.Albíni – žiadosť o odpredaj
pozemkuna Sl.jazerách - juh
komisia nedoporučuje odpredaj pozemku, žiadosť riešiť formou prenájmu pozemku s podmienkou , aby
pozemok ostal prístupný pre verejnosť (žiadatelia si môžu osadiť rampu)
20/ Alexander Kakaš, Kalinčiakova 37, Senec – žiadosť o majetkové vysporiadanie ostávajúcej časti
parc. č.4090/53 na Kalinčiakovej ul.
komisia žiadosť doporučuje
21/ L.Kuruc, Ing.Filipovič – žiadosť : rekonštrukcia polyfunkčného objektu – Turecká ul.
komisia na výjazd
22/ APROX , Bratislava – Úrad práce, soc. vecí a rodiny – žiadosť: rekonštrukcia budovy na Krátkej
ul.
komisia žiadosť doporučuje riešiť komplexne všetkých subjektov, ktorí sú do toho zainteresovaní
23/ Suli Sulejman – žiadosť : úprava predajného stánku na Slnečných jazerách –sever
komisia nedoporučuje žiadosť, nakoľko nie je v súlade s vypracovanou koncepciou Sl.jazier - predajné
stánky , sever
24/ Križková Emília – predajné stánky „PROFIMAT“ – žiadosť
komisia žiadosť doporučuje
25/ Sečanský - lokalita Slnečné jazerá – juh : štúdia
žiadosť presunúť na nasledujúcu komisiu
III. Rôzne
V bode rôzne sa určil najbližší termín na výjazd : 8. marca 2005 o 13,30 hod.
Zapísala: Krchňáková
V Senci, dňa 07.03.2005

