
 
 

 ZÁPISNICA 
zo zasadnutia komisie výstavby a  ÚP  na  MsÚ  v Senci  zo dňa 24.05.2005 

 
 
Prítomní :   viď.prezenčná listina  (neprítomní členovia komisie Rajcsányi, Izsák, Szabó, Ing.Ištvanfi) 
 
Program :    1.    Zahájenie 

2.  Žiadosti  predložené odd.výstavby a ÚP 
3.  Rôzne 

 
 

I. 
 
Komisiu  zahájil  predseda  komisie  výstavby a ÚP  Ing.Gašpar Józan.  
 
      

II. 
 
 
1/    Žiadosť o záväzné stanovisko mesta k projektu Polyfunkčný objekt , Turecká ul. 
       ESA/Filipovič   
-      komisia navrhuje doplniť rozvinutý uličný pohľad vo väzbe na všetky ostatné pohľady celej 
Tureckej ulice z hľadiska dotvorenia celkového vzhľadu Tureckej ul.   
 
2/     Žiadosť o vyjadrenie „obytná zóna RD, Jánošíkova ul. – Juh – zadanie 
         Duda, s.r.o.  Trnava 
-      komisia   žiadosť doporučuje – schvaľuje návrh 
 
3/     Žiadosť   -  „polyfunkčná zóna  Juh“ – urbanistická stúdia  pri odbočke na Tureň   
- komisia  žiadosť  berie na vedomie 
 
4/     Ing. Dušan Dubiš  -  žiadosť o odkúpenie parc.č.5430/2 a zriadenie práva prechodu a 
vecného bremena  parc.č.5428/2 
- komisia  trvá na predchádzajúcom vyjadrení :  doporučuje prehodnotiť celkový zámer ČOV aj 

s jej výhľadovým využitím pre ostatné lokality (Tureň…)   
 
5/     Ing.Peter Roth, Bratislava  - žiadosť o prenájom pozemku na Slnečných  jazerách Senec 
„Juh“ 
- komisia žiadosť nedoporučuje – nesúhlasí s prenájmom pozemku 
 
6/    JUDr.Miriam Hrapková,  Bratislava  – žiadosť o odkúpenie pozemku na Slnečných 
jazerách „Juh“ 
- komisia žiadosť nedoporučuje – nesúhlasí s odpredajom pozemku 
 
7/    Eva Landlová, Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku na Slnečných jazerách „kosa“ 
- komisia doporučuje kúpiť aj prednú časť a zachovať 3,0 m od vody 
 
8/   Pomsahárová Edita, Senec  -  žiadosť o odkúpenie časti pozemku 
- komisia súhlasí s odpredajom pozemku  + ťarcha 
 
9/   Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Ministerstva financií 
SR – žiadosť o odkúpenie pozemku na Slnečných jazerách 
- komisia súhlasí s odpredajom pozemku s podmienkou,  že dodržia  3,0 m  od vody 



 
 
10/  Procházková Nadežda, Bratislava  - žiadosť o odpredaj pozemku na Slnečných jazerách 
- komisia doporučuje žiadosť prejednať na výjazde 
 
11/   JUDr.Valihora,  Bratislava – žiadosť o odkúpenie časti pozemku na Slnečných jazerách 
„Juh“ 
- komisia doporučuje žiadosť prejednať na výjazde 
 
12/  REX Gabriel, Senec  -  žiadosť o odkúpenie pozemku na Slnečných jazerách „Juh“ 
-      hlasovanie:    za  5,     zdržal sa  1 
 
13/   Ing.Tomáš Bujňák, Bratislava  -  žiadosť o odkúpenie pozemku na Slnečných jazerách 
„kosa“ 
-      komisia navrhuje:   -  právo prechodu pre vlastníka parc.č.2463/12  zo strany od cesty 
                                       -  od  vody :  podmienkou predaja bude umožnenie (uvoľnenie) priestoru pre   
rybárov v zmysle platných predpisov 
                                       -  zachovať  3,0 m  od vody 
                                       -  odstrániť múr  z parc.č. 2463/138    
                                       -  riešiť móĺa v susedstve 
 
14/   Štefánia Tóthová, Senec -  žiadosť o odkúpenie pozemku na Pivničnej ul. 
- komisia doporučuje odpredaj pozemku iba parc. č.4465/1 – prednú časť od chodníka a cesty  nie – 

(jestvujúci chodník)  
 
15/   Vladimír  Gráf,  Senec  - žiadosť o odkúpenie pozemku na Robotníckej ul. 
- komisia  nedoporučuje odpredaj pozemku 
 
Bod  :    Rôzne 
Komisia doporučuje prehodnotiť výstavbu vybudovania riadených parkovných plôch v centre mesta. 
       
                 
 
  
 
 
Zapísala :  Krchňáková 
V  Senci,   dňa  25.05.2005 
 
 
 


