
Z Á P I S N I C A č. 2 

Z  finančnej komisie 

 

 

Zápis  zo  zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala v sobášnej  miestnosti  MsÚ v Senci dňa  29.5.2019 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program :       
 
 1. Zahájenie 

 2. Odpredaj nehnuteľnosti JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá-juh 

 3. Odpredaj nehnuteľnosti JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová, Pivničná ul. 

 4.  Odpredaj nehnuteľnosti Mgr. Ing. Michal Greguš-Kollár a manželka Ing. Mária Greguš- 

      Kollárová, Pivničná ul. 

 5.  Odpredaj nehnuteľnosti Ing. Rastislav Hutta, Ing.Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta, Slnečné  

      jazerá-juh, pri Reci 

 6.  Odpredaj nehnuteľnosti TALAMONE, s.r.o., Slnečné jazerá 

 7.  Odpredaj nehnuteľnosti Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul. 

 8.  Odkúpenie/prenájom nehnuteľnosti Zuzana Szaboová, Sven Zoltan Elias, Šamorínska ul.  

 9.  Odpredaj/prenájom nehnuteľnosti Martin Záhora a manželka Nikola Záhorová, Rakický a Z.  

      Gálová, Slnečné jazerá -sever 

 10. Odpredaj nehnuteľnosti ATOPS, s.r.o., SR – Slovenská správa ciest, Trnavská-Tehelná ul. 

 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Jozef Časný, Svätoplukova 43, Senec 

 12.  Prehodnotenie výšky nájmu a výnimka z výpočtu nájmu Rezníček a spol., Cosmopolitan 

 13.  Návrh na prenájom pozemku SCR 

 14.  Záverečný účet mesta za rok 2018 

 15.  Rozpočet Mesta Senec na rok 2019 – 3.zmena  

 16.  Dodatok č.1 k VZN Mesta Senec č.8/2017, určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

       poskytovanie stravy v školskej jedálni 

 17 . Uznesenie MZ 

 18. Záver 

 

 

                   



 

1. Zahájenie              

 Dňa 29.5.2019 o 9:00 hod. v sobášnej miestnosti   v   budove Mestského úradu v Senci   zasadala  finančná komisia.   

Prítomných privítala predsedníčka komisie Lucia Mészárosová a zároveň určila poradie prerokovania predložených 

materiálov. 

 

 

2. Odpredaj nehnuteľnosti JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá‐juh  

pozemok C‐KN parc.č. 2371/411 ostatná plocha o výmere 66 m2 

pozemok C‐KN parc.č. 2371/412 ostatná plocha o výmere 113 m2 

 

Návrh uznesenia č. 15/2019 

FK doporučuje prenájom pozemku na dobu určitú podľa platných cien VZN 

 

Hlasovanie:    za:   6   /  Mészárosová, Cibuľová, Pősová, Radzová, Pribylková, Harvanová‐Černayová,                                      

                         proti:  0 /  
                         zdržal sa:  3/  Mészáros, Németh, Poór   
                         neprítomní: 2/ Ondrušová, Ožvald 
 
 
 
 
 
 
3. Odpredaj nehnuteľnosti JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr.Dana Labudová, Pivničná ul. 

Pozemok C‐KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m2 

 

Návrh uznesenia č. 16/2019 

FK doporučuje odkúpenie pozemku (súhlasí s návrhom komisie MsZ výstavby a ÚP 
ponúknuť časť pozemku podľa náčrtu na odkúpenie rodine Pipíšovej. Ak nebude 
záujem, komisia odporúča pozemok predať v celku. 

Určuje návrh ceny: 70 eur/m2 

Hlasovanie:    za:  11   /  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Radzová,  Ondrušová, Pribylková, Mészáros, Ožvald,   
                                           Harvanová‐Černayová, Poór, Németh   
                        proti: 0 /  
                        zdržal sa: 0 /   
                            

 

 

 



4. Odpredaj nehnuteľnosti Mgr. Ing. Michal Geguš‐Kollár a manželka Ing. Mária Greguš‐ Kollárová, Pivničná ul. 

Časť pozemku E‐KN parc.č. 936/106 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 35 m2 

 

Návrh uznesenia č. 17/2019 

FK doporučuje prenájom pozemku reálne užívanej plochy podľa platných cien VZN  

 

Hlasovanie:    za:  11 /  Mészárosová, Cibuľová,  Pősová, Radzová, Pribylková, Mészáros, Poór, Németh                                           
                                         Ondrušová, Harvanová‐Černayová, Ožvald 
                         proti: 0/ 
                         zdržal sa: 0 
 
 

 

 

 

5. Odpredaj nehnuteľnosti Ing. Rastislav Hutta, Ing. Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta, Slnečné jazerá‐juh, pri Reci 

Pozemok C‐KN parc.č. 2371/238 ostatná plocha o výmere 22 m2  

 

Návrh uznesenia č. 18/2019 

FK doporučuje odpredaj pozemku 

Určuje návrh ceny: 200 eur/ m2 

Hlasovanie:    za:   6 /    Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Harvanová‐Černayová, Ožvald 
                         proti:  5/  Pősová, Mészáros, Mészárosová, Cibuľová, Radzová 
                         zdržal sa:  0 / 
 

 

 

 

6. Odpredaj nehnuteľnosti TALAMONE, s.r.o., Slnečné jazerá 

Časť pozemku C‐KN parc.č. 2371/1 ostatná plocha o výmere 1266 m2  

 

Návrh uznesenia č. 19/2019 

FK nedoporučuje odpredaj pozemku 

Hlasovanie:    za:   8 / Mészárosová, Cibuľová, Pősová, Radzová, Pribylková, Mészáros,  Németh, Ožvald 
                         proti:  1/ Poór 
                         zdržal sa:  2/ 0ndrušová, Harvanová‐Černayová  
 
 
 
 
 



7. Odpredaj nehnuteľnosti Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul. 

Časť pozemku C‐KN parc.č. 2166 záhrada o výmere 1191 m2  

 

Návrh uznesenia č. 20/2019 

FK nedoporučuje odpredaj pozemku  

Hlasovanie:    za:  10   /  Mészárosová, Cibuľová, Pősová, Radzová, Pribylková, Mészáros, Poór, Németh,  
                                           Ondrušová,Harvanová‐Černayová 
                        proti: 0/ 
                        zdržal sa: 0/  
                        neprítomní: 1/ Ožvald                
                                                      

 

  

8. Odpredaj/prenájom nehnuteľnosti Zuzana Szaboová, Sven Zoltan Elias, Šamorínska ul. 

Pozemok E‐KN parc.č. 972/1 orná pôda o výmere 1489 m2   

 

Návrh uznesenia č. 21/2019 

FK nedoporučuje odkúpenie/prenájom pozemku (súhlasí so stanoviskom komisie MsZ 
výstavby a ÚP) 

 

Hlasovanie:    za:  11/  Mészárosová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Poór, Németh, Ondrušová, Harvanová‐ 
                                        Černayová, Ožvald, Cibuľová, Radzová                                                                           
                        proti: 0/ 
                        zdržal sa: 0/  
 
 
 

 

 

9. Odpredaj/prenájom  nehnuteľnosti Martin Záhora a manželka Nikola Záhorová, Rakický a Z. Gálová, Slnečné jazerá 

‐ sever 

Pozemok C‐KN parc.č.2271/77 ostatná plocha o výmere 247 m2 oddelený od pozemku C‐KN parc. č. 2271/1 

  

Návrh uznesenia č. 22/2019 

FK hlasovala o stiahnutí bodu z programu do prešetrenia prebiehajúcich stavebných 
prác spoločným stavebným úradom 

 

Hlasovanie:    za:  11/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Poór, Németh, Radzová, Harvanová‐  
                                        Černayová, Ondrušová, Ožvald                                                                   
                        proti: 0/  
                        zdržal sa: 0/  
                         



10. Odpredaj nehnuteľnosti ATOPS, s.r.o., SR – Slovenská správa ciest, Trnavská‐Tehelná ul. 

Pozemok C ‐KN parc.č. 448/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 oddelený od pozemku E‐KN parc.č. 2274/1 

 

Návrh uznesenia č. 23/2019 

FK doporučuje odpredaj pozemku spoločnosti ATOPS s.r.o. za podmienky preloženia 
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode pozemku na SSC podľa znaleckého 
posudku vypracovaného na náklady žiadateľa 

 

Hlasovanie:    za:  10/   Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Poór, Németh, Radzová, Harvanová‐  
                                          Černayová, Ondrušová                                                                        
                        proti: 0  
                        zdržal sa: 0  
                        neprítomný 1/ Ožvald   
 
 

 

 

11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Jozef Časný, Svätoplukova 43, Senec 

Časť zaťaženého pozemku C‐KN parc. č. 625/1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1138 m2 

 

Návrh uznesenia č. 24/2019 

FK doporučuje zriadenie vecného bremena Zmluvou o zriadení vecného bremena podľa 
znaleckého posudku vypracovaného na náklady žiadateľa 

Hlasovanie:    za: 11/ Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Poór, Németh, Harvanová‐ Černayová,    
                                      Ondrušová , Radzová, Ožvald 
                        proti: 0 / 
                        zdržal sa: 0/ 
 

 

 

12. Prehodnotenie výšky nájmu a výnimka z výpočtu nájmu Rezníček a spol., Cosmopolitan 

Pozemok C‐KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 

Pozemok C‐KN parc. č 2231/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2 

Pozemok C‐KN parc.č. 2231/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m2 

 

Návrh uznesenia č. 25/2019 

FK doporučuje odpredaj časti pozemku pod nehnuteľnosťou (stavbou hotela) 

Určuje návrh ceny: 120 eur/m2 

Na zvyšok doporučuje prenájom pozemkov podľa platných cien VZN (2 parkoviská 
a terasa) 



 

Hlasovanie:    za: 7/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Harvanová‐ Černayová, Ondrušová, Radzová                             
                        proti: 2/  Németh, Poór 
                        zdržal sa: 2/ Ožvald, Mészáros         
 

 

 

13. Návrh na prenájom pozemku SCR 

Časť pozemku C‐KN parc.č. 2606/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4766 m2  

 

Návrh uznesenia č. 26/2019 

FK súhlasí s prenájmom pozemku na dobu určitú od 28.6.2019 do 15.9.2019 

Určuje návrh ceny:  500 eur za celú dobu prenájmu 

 

Hlasovanie:    za: 8/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Poór, Németh, Radzová                                               
                        proti: 0/  
                        zdržal sa: 1/ Ondrušová  
                        neprítomní: 2/ Ožvald, Harvanová‐Černayová         
 
 

 

14. Záverečný účet mesta za rok 2018 

 

Návrh uznesenia č. 27/2019 

FK Záverečný účet mesta za rok 2018 berie na vedomie 

                        Za :     10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Mészáros, Németh, Ondrušová, Radzová,  
                                                   Poór, Ožvald                                                                        
                        Neprítomní:  1/ Harvanová‐ Černayová         
 
 

 

15. Rozpočet Mesta Senec na rok 2019 – 3. zmena 

 

Návrh uznesenia č. 28/2019 

FK Rozpočet Mesta Senec na rok 2019 berie na vedomie 

 

                            Za:  10/   Mészárosová,  Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová,   
                                                       Mészáros, OŽvald         
                            Neprítomní: 1/ Harvanová‐Černayová                                                 
                         



16. Dodatok č.1  k VZN Mesta Senec č. 8/2017, určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy 

v školskej jedálni  

Návrh uznesenia č. 29/2019 

FK dodatok č. 1 k VZN Mesta Senec č.8/2017 berie na vedomie 

 

                               Za:    10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová,  
                                                            Mészáros, Ožvald                                                                      
                               Neprítomní: 1/ Harvanová‐Černayová         
 

 

 

17. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci  

Zmena uznesenia MsZ č.05/2013 zo dňa 21.02.2013 – zonácia Slnečných jazier, k.ú. Senecnovisko FK  

 

 

Návrhy stiahnuté z rokovania Mestskej rady dňa 30.4.2019 

Stanovisko FK k predmetným žiadostiam: 

 

17.1 Odpredaj nehnuteľnosti G PLUS, s.r.o.,Slnečné jazerá‐juh, pri Reci 

 

Návrh uznesenia č. 30/2019 

FK doporučuje prenájom na dobu určitú podľa platných cien VZN do doby 
vypracovania územného plánu mesta Senec 

 

Hlasovanie:    za: 10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová, Mészáros,  
                                       Ožvald                                                                        
                        proti: 0/  
                        neprítomní: 1/Harvanová‐Černayová         
 
 

17.2 Odpredaj nehnuteľnosti RNDr. Oliver Čík a manželka Ing. Danica Číková, Slnečné jazerá ‐sever 

 

Návrh uznesenia č. 31/2019 

FK nedoporučuje odpredaj a dáva podnet na spoločný stavebný úrad na prešetrenie  

 
Hlasovanie:    za: 10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová, Mészáros,  
                                        Ožvald                                                                     
                         proti: 0 / 
                         neprítomní: 1/ Harvanová‐Černayová         



 
 

 

 

17.3 Odpredaj nehnuteľnosti JUDr. Daniel Milkovič a manželka JUDr. Viera Milkovičová, Slnečné jazerá‐sever 

 

Návrh uznesenia č. 32/2019 

FK doporučuje prenájom za účelom individuálnej rekreácie a parkovania osobných 
motorových vozidiel na dobu určitú  do doby vypracovania územného plánu mesta 
Senec 

 

Hlasovanie:    za: 10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová, Mészáros,  
                                       Ožvald                                                                        
                        proti: 0 / 
                        neprítomní: 1/Harvanová‐Černayová         
 

17.4 Odpredaj nehnuteľnosti EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá‐juh 

 

Návrh uznesenia č. 33/2019 

FK súhlasí s pôvodným stanoviskom doporučuje odpredaj nehnuteľnosti so 
zachovaním vecného bremena 

Určuje návrh ceny: 200 eur/m2 

 

Hlasovanie:    za: 10/  Mészárosová, Cibuľová, Pősová,  Pribylková, Poór, Németh, Ondrušová, Radzová, Mészáros,  
                                        Ožvald                                                                        
                        Proti: 0 / 
                        Neprítomný: 1/Harvanová‐Černayová         
 

18. Záver 

V závere zasadnutia predsedníčka komisie Lucia Mészárosová  poďakovala  všetkým  prítomným  za účasť.  

Zápis	zo	zasadnutia	finančnej	komisie		vyhotovila		:	Martina	Matúšová 

 

 

 

                                                                                                           Lucia Mészárosová 

                                                                                                   Predseda  finančnej komisie           

 



 

                                                                                          

 


