
Z Á P I S N I C A č.3 

Z  finančnej komisie 

 

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

v Senci dňa  28.05.2014 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  1. Zahájenie 

                     2. Žiadosti o vyjadrenie k prenájmom.                                     

                       3. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností. 

                      4.  Zjednotenie nájmov mestských majetkov. 

                     5. Rôzne    

 

1. Zahájenie              

 Dňa 28.05.2014 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. Žiadosti o vyjadrenie k prenájmom  

Rokovanie finančnej komisie začalo prejednávaním žiadostí o stanovisko a určenie ceny k nájmom.  

2.1 Ľuboš Klama a Ingrid Klamová 

‐nespevnená plocha na Vajanského ulici 

Návrh uznesenia č.7/2014 

Finančná komisia doporučuje nájom za to za cenu 62,05 Eur/m2/rok doby 
prijatia nového VZN o hospodárení.  

Hlasovanie:     za:    8                                         proti:        0                              zdržal sa:        0 

 2.2 Dušan Hajdúk 

‐nájom časti pozemku p.č.739/1 o výmere 45 m2 

Návrh uznesenia č.8/2014 

Finančná komisia nedoporučuje nájom.  



Hlasovanie:     za:    8                                         proti:        0                              zdržal sa:        0 

2.3 Tilico s.r.o. 

‐nájom časti pozemku p.č.4080/6 o výmere215,50 m2 

Návrh uznesenia č.9/2014 

Finančná komisia doporučuje nájom za cenu 62,05 Eur/m2/rok.  

Hlasovanie:     za:    6                                         proti:        2                              zdržal sa:        0 

3. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností.    

Tretím  bodom programu boli žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti mesta Senec. 

   3.1   Maroš Šušla a Blanka Šušlová, Mgr.Iveta Bittnerová, Gabriela Džurnáková  

 ‐ žiadosť o odkúpenie pozemku C‐KN parc.č.739/25 ovýmere 42m25 –Šušla 

‐ časť pozemku na Svätoplukovej o výmere 21m2‐Bittnerová 

‐ časť pozemku c‐KN p.č. 739/25 o výmere 21m2‐Džurnáková 

 Návrh uznesenia č.10/2014 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku za cenu 60,-Eur/m2. 

Hlasovanie:     za:    8                                         proti:       0                              zdržal sa:        0 

   3.2  G.V.K s.r.o. a ProMinent s.r.o. 

‐    návrh na odkúpenie vonkajšieho osvetlenia 

Návrh uznesenia č.11/2014 

Finančná komisia súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie 
a s navrhovanou sumou 1,20Eur.   

Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

3.3  Imrich Turányi 

  ‐  žiadosť o odkúpenie pozemku C‐ KN parc.č. 2371/1 

  ‐  Výmera cca 100m2 

Návrh uznesenia č.12/2014 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu zóna 1 za 
cenu 120,- Eur/m2 a zóna 3 za cenu 60,-Eur/m2. 



   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

3.4  Ing.arch. Martin Sokol  PhD. a  Mudr. Marta Matúšková 

   ‐ časť pozemku C‐KN parc.č.4590/1 

   ‐ Výmera 20m2 

Návrh uznesenia č.13/2014 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu zóna 1 za 
cenu 120,- Eur/m2 a zóna 3 za cenu 60,-Eur/m2. 

 Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:       0 

3.5  Ing. Andrej Majoroš a manž. Ing.Jarmila Majorošová 

‐ Žiadosť  o dopredaj pozemku C‐ KN parc.č. 2310/22 

Návrh uznesenia č. 14/2014 

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

  Hlasovanie:     za:   8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3.6  Július Horáček 

‐  Žiadosť  o odpredaj pozemku C‐KN parc.č. 4348/3‐ 

‐ o výmere 18 m2                                                

Návrh uznesenia č. 15/2014 

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

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3.7  Stanislava Tothová 

‐   Žiadosť  o odpredaj pozemku C‐KN parc.č. 3666/1 

                                                C‐ KN parc.č. 3706/1 

‐ o výmere 25 m2.  

Návrh uznesenia č. 16/2014 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj.  

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 



3.8  Kristián Sipos  

‐   Žiadosť  o odpredaj pozemku C‐KN parc.č. 291/2 

‐  o výmere cca 78 m2 

Návrh uznesenia č. 17/2014 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 5,- Eur/m2  . 

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3.9  Ing. Milan Hromada, Ing. Dana Vargová, Svitek Branislav a Drusová 

Kristína, Gažo Ladislav a Ubovičová Gabriela. 

‐ žiadosť o odpredaj  pozemku C‐KN parc.č. 2340/3  

‐o  výmere 33m2 

Návrh uznesenia č. 18/2014 

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

  Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3.10  Iva Rezníčková a Stanislava Rezníčková 

‐ žiadosť o odpredaj  pozemku C‐KN parc.č. 2340/3  

‐ o výmere cca 35 m2 

Návrh uznesenia č. 19/2014 

Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,-Eur/m2. 
Doporučuje  Ms Z preveriť prístup k vode. 

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3.11  Judr.Katarína Valová 

‐ žiadosť o odpredaj  pozemku C‐KN parc.č. 2370/6  

‐ o výmere cca 25 m2 

Návrh uznesenia č. 20/2014 

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

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

4.  Zjednotenie nájmov mestských majetkov 



V štvrtom bode rokovania  člen finančnej komisie Ing.Tibor Heringes poverení oboznámil prítomných 

so svojim   návrhom, ktorý obsahuje  tabuľku  , ktorá by mohla nahradiť  článok 1 v prílohe  č.4 k VZN 

č.3/2009. 

Návrh uznesenia č. 21/2014 

Finančná komisia doporučuje predložiť predmetný návrh MsZ.  

   Hlasovanie:     za:    8                                         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           

 


