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Návrh na uznesenie: 
 
 
I. MsZ  prerokovalo informáciu o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec 
k 1.12.2017. 
 
 
II. MsZ berie na vedomie informáciu o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec 
k 1.12.2017. 
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PREHĽAD SÚDNYCH SPOROV MESTA SENEC (k 01.12.2017) 
 

Mesto Senec c/a Ing. Oľga Kubicová, vedené na 
OS BA I., sp. zn. 9C/97/2012 o zaplatenie 
2.628,39 € a náhradu trov súdneho konania (nájom 
pozemku) 

odvolanie žalovanej proti Rozsudku OS BA I. zo dňa 
28.01.2014, ktorý v celom rozsahu vyhovel Mestu Senec. 
Pojednávanie na KS BA ešte nebolo vytýčené. 
 

Ing. Oľga Kubicová c/a Mesto Senec, vedené na 
OS Bratislava III, sp. zn. 7C/46/2014 
o vydanie nehnuteľnosti (pozemku pod zrubovou 
reštauráciou na SJ -juh) 
 

odvolanie žalovanej proti Rozsudku OS BA III. zo dňa 
10.10.2016, ktorým bola žaloba v celom rozsahu 
zamietnutá. Pojednávanie  na Krajskom súde v Bratislave 
ešte nebolo vytýčené. 
 

NAUTILUS s.r.o. c/a Mesto Senec, vedené na 
OS Pezinok, sp. Zn. č. 9Cb/16/2008 o zaplatenie 
ušlého zisku vo výške 99.154,88 € 
s príslušenstvom (revitalizácia SJ- II. etapa) 

Dňa 25.09.2017 prebehlo verejné vyhlásenie rozsudku OS 
PK v prospech Mesta Senec, rozsudok zatiaľ nebol 
doručený. 
 

Bratislavské štrkopiesky s.r.o. c/a Mesto Senec 
vedené na OS PK, sp.zn.33Cb/296/2012 o 
náhradu škody 324.583,29 € a trov konania za 
nevykonané dielo (ťažba štrkopieskov za účelom 
zvýšenia kvality vôd na SJ)  

odvolanie žalobcu voči rozsudku OS PK, ktorým súd 
žalobu zamietol. Pojednávanie na KS v BA ešte nie je 
vytýčené. 
 
 

  

Mesto Senec c/a Ladislav Nádaský vedené na OS 
Pezinok, zp. zn. 36 Cb/127/2016 
o zaplatenie 1.215,20 € (užívanie pozemkov pod 
stánkami – SJ bez právneho dôvodu) 

pojednávanie odročené na deň  13.12.2017 za účelom 
doplnenia dokazovania zo strany mesta 
 
 

  

Mesto Senec c/a Ladislav Nádaský, vedené na 
OS Pezinok, zp. zn. 33 Cb/46/2012 o zaplatenie 
4.783,72 € (užívanie pozemkov pod stánkami – SJ 
bez právneho dôvodu) 
 

vo veci nastala zmena zákonného sudcu, pojednávanie ešte 
nebolo vytýčené. 
 
 
 

  

Mesto Senec c/a Ing. Juraj Nádaský, vedené na 
OS Pezinok, zp. zn. 4C 169/2012 o zaplatenie 
21.702,23 € (za užívanie pozemkov pod stánkami – 
SJ bez právneho dôvodu) 

vykonáva sa znalecké dokazovanie, pojednávanie nie je 
vytýčené. 
 
 

 

Mesto Senec c/a SIŽP – správna žaloba proti 
opatreniu SIŽP, ktorým je Správa 
o enviromentálnej kontrole z 10.10.2016  
 
 

žaloba Mesta Senec o preskúmanie zákonnosti opatrenia 
SIŽP - Správy o výsledku kontroly  na Regionálnej skládke 
KO Červený majer Senec. Vo veci nebolo ešte právoplatne 
rozhodnuté. 
 

 

Mesto Senec c/a SIŽP – odvolanie voči 
rozhodnutiu SIŽP o uložení pokuty 3.000,- € 
a rozhodnutiu SIŽP o uložení nápravných opatrení 
z vykonanej kontroly skládky 
 
 

Mesto Senec podalo odvolania voči rozhodnutiam SIŽP, 
súvisí s vyššie uvedenou správnou žalobou proti opatreniu 
SIŽP. Konania boli, z dôvodu podania správnej žaloby  
podľa predchádzajúceho bodu, prerušené. 
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