
Z Á P I S N I C A č.6 

Z  finančnej komisie 

 

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

v Senci dňa  20.11.2013 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  1. Zahájenie 

                     2. Návrh VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                         komunálne odpady a drobné  stavebné odpady.  

                       3. Návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2014.                                                       

                       4. Žiadosť o stanovisko a určenie výšky nájmu pre  VÚB a.s. 

                      5. Žiadosť o stanovisko k predĺženiu nájmu pre TJ Slávia. 

                      6. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností.    

                    7. Rôzne    

 

 

1. Zahájenie              

 Dňa 20.11.2013 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.  Návrh VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a 

 drobné  stavebné odpady.  

Rokovanie finančnej komisie začalo prejednávaním návrhu VZN mesta Senec o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Návrh uznesenia č.52/2013 

Finančná komisia doporučuje posunúť predložené VZN do MsR a MsZ.  

Hlasovanie:     za:    7                                         proti:        0                              zdržal sa:        0 

 3. Návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2014.  



V treťom bode prítomných členov oboznámila Ing. Matúšová s návrhom rozpočtu mesta Senec na rok 

2014. 

Návrh uznesenia č.53/2013 

Finančná komisia doporučuje posunúť predložené VZN do MsR a MsZ.  

Hlasovanie:     za:    7                                         proti:        0                              zdržal sa:        0 

 

 4. Žiadosť o stanovisko a určenie výšky nájmu pre  VÚB a.s. 

V štvrtým bodom  programu bola žiadosť VUB a.s. Banky o prenájom časti nebytového priestoru 

v MsKs za účelom umiestnenia bankomatu . Navrhovaná cena za prenájom je vo výške 497,90 Eur 

ročne. 

Návrh uznesenia č.54/2013 

Finančná komisia doporučuje prenájom za navrhnutú sumu 497,90 Eur /rok.  

Hlasovanie:     za:    7                                         proti:        0                              zdržal sa:        0 

5. Žiadosť o stanovisko k predĺženiu nájmu pre TJ Slávia. 

V piatom bode bola prejednaná žiadosť TJ Slávia o predľženie nájomnej zmluvy C‐KN p.č. 2339 a časti 

parcely č.2310/4 na Slnečných jazerách. 

Návrh uznesenia č.55/2013 

Finančná komisia doporučuje prenájom podľa návrhu TJ Slávia a to na 
dobu určitú 10 rokov za pôvodnú sumu 1,-Euro/ročne.  

Hlasovanie:     za:    5                                         proti:        1                              zdržal sa:        1 

6. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností.    

Šiestym bodom programu boli žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti mesta Senec. 

   6.1   Ing Katarína Lučeničová  

 ‐     žiadosť o odkúpenie pozemku C‐KN parc.č.2370/26 

‐     výmera 17 m2  

Návrh uznesenia č.56/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. 

Hlasovanie:     za:    7                                         proti:       0                              zdržal sa:        0 



   6.2  Ing. Jaroslav Klein 

‐    žiadosť o odkúpenie pozemku C‐KN parc.č. 137 

‐  Výmera  273 m2 

Návrh uznesenia č.57/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj pozemku .   

Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

 

 6.3  Igor Čepel 

 

‐ Žiadosť o odkúpenie pozemku C‐ KN parc.č. 4873 

‐ Výmera  132m2 

Návrh uznesenia č.58/2013 

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

   Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

6.4  Ing. Peter Dittrich 

   ‐     Žiadosť o kúpu pozemku C‐KN parc.č. 2371/1 

   ‐ Výmera 142m2 

Návrh uznesenia č.59/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj podľa návrhu komisie výstavby 
pozemky č.1,2,3, odpredať formou OVS minimálne za cenu 120,-Eur/m2. 
Pozemok č.4 o výmere 14m2 za cenu 120,- Eur/m2.oručuje odpredaj. 

 Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

6.5  Štefan Malinovský a Renáta Svoreňová 

 

‐ Žiadosť  o dopredaj pozemku C‐ KN parc.č. 2310/25 

‐ 22 m2 –Malinovský        16m2‐ Svoreňová 

 

 



Návrh uznesenia č. 60/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,- Eur/m2 .  
Hlasovanie:     za:   7                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

6.6  Alexander Bordács 

‐    Žiadosť  o odpredaj pozemku C‐KN parc.č. 280/2 záhrady o výmere 116m2 

‐    C‐ KN parc.č.279/2 zast.plochy o výmere 114m2                                                

Návrh uznesenia č. 61/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj za 5,-Eur/m2, ďalej navrhuje aby sa 
kúpna zmluva naformulovala tak, aby všetci dotknutí mali možnosť 
odkúpenia za navrhovanú cenu. 

   Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

6.7  Katarína Vašová a Vojtech Pokryvač 

‐   Žiadosť  o odpredaj pozemku C‐KN parc.č. 18/3 zast.pl. o výmere 116m2 

‐    časť C‐ KN parc.č. 47/1 ostatná pl. o výmere 24 m2.  

Návrh uznesenia č. 62/2013 

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

   Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

6.8  Obytná zóna‐Senec‐Malý Biel II.k.ú.Senec  

‐  Návrh na prijatie majetku formou daru. 

‐  C‐ KN parc.č. 5539/17 o výmere 4230m2 

 ‐ C‐ KN parc.č. 5538/1 o výmere 9565 m2  

Návrh uznesenia č. 63/2013 

Finančná komisia doporučuje prijať dar až keď bude dodržané percento 
dokončenosti. 

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

6.9  Ing. Martin Dudák. 

‐ žiadosť o odpredaj  pozemku C‐KN parc.č. 2587/1  

‐ Výmera 111m2 

 



Návrh uznesenia č. 64/2013 

 Finančná komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. 

  Hlasovanie:     za:    7                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

6.10  Dušan Opálek, p. Molnárová, Molnár Imrich a manž.Magdaléna, Smero 

s.r.o., Ladislav Meszáros 

‐  lokalita Slnečné jazerá Juh 

‐ C‐KN parc.č. 2587/1 medzi chatami 

Návrh uznesenia č. 65/2013 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 25,-Eur/m2. 

   Hlasovanie:     za:    7                                         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           

 


