
Z Á P I S N I C A č.5 

Z  finančnej komisie 

 

Zápis z mimoriadneho  zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala v zasadacej miestnosti  MsÚ 

v Senci dňa  9.10.2013 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  1. Zahájenie 

                         2. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností. 

                         3. Protest  prokurátora k VZN o DzN. 

                         4. Záver 

 

1. Zahájenie              

 Dňa 09.10.2013 o  8:15 hod. v zasadacej miestnosti  v  budove Mestského úradu v Senci  zasadala 

finančná komisia. Prítomných privítal predseda komisie Ing. Gabriel  Agárdy  , ktorí ich oboznámil 

s programom zasadnutia  a určil poradie prejednávania.  

2.  Schvaľovanie  žiadosti o odpredaj nehnuteľností 

Rokovanie finančnej komisie začalo prejednávaním žiadostí o odpredaj nehnuteľností. Podklady 

predložila Bc.. Jarmila Ďurčová z majetko‐právneho oddelenia.  

 

      2.1   Mgr. Podolský Michal  

 ‐     žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže 

‐      p.č. 3568/1  

Návrh uznesenia č.37/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku za a to za cenu 70,-
Eur/m2.   

Hlasovanie:     za:    6                                         proti:        3                              zdržal sa:        0 

   2.2  Slovenská akadémia vied 

‐    žiadosť o odkúpenie pozemku 



‐   p.č. 2231/1 

Návrh uznesenia č.38/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku za a to za cenu 120,- 
Eur/m2.   

Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

 

2.3   Beladič Jozef a manž. Anna 

 

‐ Žiadosť o odkúpenie pozemku 

‐ p.č. 2514/2 

Návrh uznesenia č.39/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,- Eur/m2 
a zároveň doporučuje pred uzatvorením kúpnej zmluvy posunúť oplotenie. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

2.4   Mgr. Monika Rencešová 

   ‐     Žiadosť o kúpu pozemku na výstavbu garáže 

Návrh uznesenia č.40/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj. 

 Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

2.5  Vladimír Ivančík a Simona Ivančíková 

 

‐ Žiadosť  o dopredaj pozemku 

‐ p.č. 724/4 o výmere 36 m2 

Návrh uznesenia č. 41/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 100,- Eur/m2   
Hlasovanie:     za:    6                                         proti:         3                              zdržal sa:        0 

 

 



2.6  Ľubomír Ševec 

‐ Žiadosť  o odpredaj pozemku 

‐ p.č.2514/1 

Návrh uznesenia č. 42/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.7  Mária Šrajerová 

‐ Žiadosť  o náhradný pozemok 

Návrh uznesenia č. 43/2013 

Finančná komisia doporučuje MsZ počkať do prijatia nového stavebného 
zákona. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.8  Jana Čepelová 

‐ žiadosť o odpredaj pozemku 

‐ p.č. 4873 o výmere cca 132 m2  

Návrh uznesenia č. 44/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 50,-Eur/m2. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.9  Ing. Peter Dittrich PhD. 

‐ žiadosť o odpredaj časti pozemku 

Návrh uznesenia č. 45/2013 

 Finančná komisia navrhuje vrátiť predmetnú žiadosť komisii výstavby 
a ÚP, pripraviť návrh na odpredaj pozemku pre p.Dittricha, Blaška a Gaža. 

  Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.10  Ing. Valo Peter a Ľuboš Calpaš‐ v mene žiadateľov 

‐ žiadosť o odpredaj pozemkov 

Návrh uznesenia č. 46/2013 



 

Finančná komisia doporučuje predať všetko aj prístupy k vode do 
podielového spoluvlastníctva. Priľahlý pozemok p. Flašíkovej za cenu 120,- 
Eur/m2. Cestu 50% do podielového spoluvlastníctva a prechody 50 % tiež 
do podielového spoluvlastníctva. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.11  Ing. Miriam Kiššová 

‐ žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

‐ p.č.2514/1 o výmere 15 m2 

Návrh uznesenia č. 47/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku to za cenu 120,-Eur/m2. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.12  Mgr. Vanek Daniel 

‐ žiadosť o rozšírenie pozemku 

Návrh uznesenia č. 48/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 70,-Eur/m2. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.13  Ing. Arch. Štefan Kamenár 

‐ žiadosť o odpredaj ,prenájom pozemku na Šafárikovej ul. 

Návrh uznesenia č. 49/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj ani prenájom predmetného 
pozemku. 

Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

2.14  BVS a.s. 

‐ žiadosť o odkúpenie vodohospodárskej infraštruktúry v meste Senec. 

Návrh uznesenia č. 50/2013 

Finančná komisia súhlasí s návrhom BVS a.s. odpredať vodovodné 
a kanalizačné  potrubie za cenu  41.654,37 t.j 70% zostatkovej ceny. 



Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

 

 

3. Protest  prokurátora k VZN o DzN . 

‐ Dôvodovú správu predložila Ing. Matúšová a prítomných členov oboznámila s jej obsahom. 

Návrh uznesenia č. 51/2013 

Finančná komisia berie na vedomie predloženú dôvodovú správu. 

 Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

 

4.Záver 

V závere zasadnutia predseda komisie Ing. Agárdy poďakoval všetkým prítomným  za účasť. 

 

Zápis	zo	zasadnutia	finančnej	komisie		vyhotovila		:	Zuzana	Árvová 

 

 

 

                                                                                          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                                                           Ing. Agárdy Gabriel 

                                                                                                Predseda  finančnej komisie           

 


