
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia komisie výstavby a ÚP  na  MsÚ v Senci   zo dňa 06.04.2005 
 
 
Prítomní :     viď. prezenčná listina  ( neprítomný  člen komisie :  Norbert Szabó ) 
 
Program :    1/    Zahájenie 
                     2/    Materiál do mimoriadneho zastupitelstva - žiadosti 
                     3/    Rôzne 

I. 
Komisiu zahájil predseda komisie  výstavby a ÚP Ing.Józan,  privítal všetkých členov 
komisie. 
 
1/    Vináreň  „GOLD“  -  Pivničná 
- komisia žiadosť doporučuje,  pri výstavbe zachovať charakter danej lokality a 

rešpektovať kanalizáciu 
 
2/    Kakaš,  Kalinčiakova ul. – žiadosť o odpredaj pozemku 
- komisia žiadosť doporučuje 
 
3/    Ing.Dubiš – Mlynský klin – odpredaj parc.č. 5426 
-      komisia doporučuje dočasný prenájom,  v závere kúpa,  predvolať na budúcu komisiu 
Ing.Dubiša   -  komisia žiada doplniť materiál 
 
4/    Domaracký Dezider 
- komisia žiada doplniť súhlas susedov  (dohoda),  poprípade  do prenájmu 
 
5/    Ing.Róth 
- komisia pôjde na miesto a preverí skutkový stav 
 
6/    Viacúčelová  mestská  športová hala ,  Senec   -  min.  120 miest na sedenie 
-      komisia    zobrala na vedomie informáciu 
 
 
Prerokovanie lokalít do mimoriadneho zasadnutia MsZ  v Senci dňa  14.04.005  o 15,00 
hod. 
 
Lokalita  č.1 :   Obytný súbor ,  Bratislavská ul.  (Baliga František) 
-     komisia doporučuje riešiť spoločne s lokalitou  č.8  - obytný súbor  západ  Senec   (Frčo a 
spol.)   v novom územnom pláne,  za podmienky vypracovania  VŠ  ako ÚPP   
 
Lokalita  č. 2 :   Červený Majer  I. , II.  ( Salvital,   MUDr. .Kulka,  Černay ) 
- komisia doporučuje riešiť uvedenú lokalitu samostatne jako územný plán zóny 
 
Lokalita č.3  :  Obytná zóna pri Bratislavskej ceste -  „Za hotelom Kotva“ (Kurucová ,  
Šmihel ) 
- komisia doporučuje uvedenú lokalitu riešiť zmenami a doplnkami  za podmienky 

vypracovania VŠ,  ktorá ako ÚPP bude riešiť výstavbu v celej lokalite od Senca po 
Veľký Biel  a  najmä dopravné riešenie a napojenie na  št. cestu  I/61  Bratislava – Senec 

 



 
Lokalita č. 4  :  Obytná zóna pri Bratislavskej ceste 
- detto  ako lokalita č. 3 – podmienka spolupráce a jednako riešením VŠ 
 
Lokalita č. 5 :   Hečkova ul. Senec  (AGROREAL   Senec) 
- komisia doporučuje tak ako na zasadnutí komisie zo dňa 12.10.2004 
 
Lokalita č. 6  :   Obytná  zóna Mlynský klin II.  (Kniežová) 
- komisia žiadosť nedoporučuje  (komisia žiadosť nedoporučila na zasadnutí komisie zo  

dňa  04.11.2004) 
 
Lokalita č. 7 :    Obytný súbor – Malý Biel – Senec  zadanie  VŠ  (Podmanický)      
- komisia doporučuje schváliť zadanie VŠ,  ktorá sa vypracuje ako  ÚPP k schválenému    

územnému plánu města  ( žiadosť doporučená na komisii  dňa 01.03.2005) 
 
Lokalita č. 8 :    Obytný súbor  - Západ - Senec   (Frčo  a spol.) 
-       komisia doporučuje riešiť spoločne s lokalitou č. 1  -  Obytný súbor,   Bratislavská ul. 
(Baliga)  v novom  územnom pláne,  za podmienky vypracovania VŠ  ako  ÚPP 
 
Lokalita č. 9 :    Polyfunkčná zóna  Čierna Voda  II  - Senec  (Domenyiová) 
- komisia doporučuje uvedenú lokalitu riešiť zmenami a doplnkami ÚPD 
 
Lokalita  č. 10 :   Logistické centrum  - Dialničná ul. Senec  (Bittner Jaroslav  a spol.) 
-       komisia doporučuje uvedenú lokalitu riešiť zmenami a doplnkami ÚPD 
 
 
 
 
                  
 
 
 
Zapísala :   Krchňáková,   13.04.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


