
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na bezodplatný prevod verejnej splaškovej kanalizácie stoka „J“ 
do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na bezodplatný prevod: 

- SO 03 Verejná splašková kanalizácia stoka „J“, vybudovaná na pozemkoch C-KN 
parc.č. 4416/1, 4416/4, 5325/4, 5325/16, 5335/1, 5320/3, k.ú. Senec, ktorá bola daná 
do užívania na základe Kolaudačného rozhodnutia OÚ Senec, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-OSZP/2017/002073/I-1k/PI 
zo dňa 10.04.2017, právoplatného dňa 12.05.2017 

od: Pavol Tóth, Mgr. Gejza Varga, Marta Vargová, Peter Pikáli, Ing. Tomáš Matlák 
a Agáta Matláková na základe darovacej zmluvy za podmienky: doloženia všetkých 
požadovaných dokladov v zmysle platných právnych predpisov (najmä projektová 
dokumentácia, revízne správy...), zápisu z fyzickej obhliadky vodnej stavby, predloženia 
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní s BVS, a.s., predloženia znaleckého 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu daru a poskytnutia 3. ročnej záruky. 
 
II. MsZ schvaľuje bezodplatný prevodo:  

- SO 03 Verejná splašková kanalizácia stoka „J“, vybudovaná na pozemkoch C-KN 
parc.č. 4416/1, 4416/4, 5325/4, 5325/16, 5335/1, 5320/3, k.ú. Senec, ktorá bola daná 
do užívania na základe Kolaudačného rozhodnutia OÚ Senec, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-OSZP/2017/002073/I-1k/PI 
zo dňa 10.04.2017, právoplatného dňa 12.05.2017 

od: Pavol Tóth, Mgr. Gejza Varga, Marta Vargová, Peter Pikáli, Ing. Tomáš Matlák 
a Agáta Matláková na základe darovacej zmluvy za podmienky: doloženia všetkých 
požadovaných dokladov v zmysle platných právnych predpisov (najmä projektová 
dokumentácia, revízne správy...), zápisu z fyzickej obhliadky vodnej stavby, predloženia 
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní s BVS, a.s., predloženia znaleckého 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu daru a poskytnutia 3. ročnej záruky. 
 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie darovacej zmluvy do 6 mesiacov od splnenia 
podmienok bezodplatného prevodu, uvedených v bode II. tohto uznesenia. 
 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
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Návrh bezodplatného prevodu verejnej splaškovej kanalizácie   
do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol.   

 
 
Predmet prevodu na základe darovacej zmluvy: 

- SO 03 Verejná splašková kanalizácia stoka „J“, vybudovaná na pozemkoch C-KN 
parc.č. 4416/1, 4416/4, 5325/4, 5325/16, 5335/1, 5320/3, ktorá bola daná do užívania 
na základe Kolaudačného rozhodnutia OÚ Senec, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-OSZP/2017/002073/I-1k/PI zo dňa 
10.04.2017, právoplatného dňa 12.05.2017 (ďalej len „vodná stavba“),. 

 
Lokalita: Súbor rodinných domov Senec- Sever, lokalita 02, k.ú. Senec 
 
Odovzdávajúci (darcovia): Pavol Tóth, Mgr. Gejza Varga, Marta Vargová, Peter Pikáli, 
Ing. Tomáš Matlák, Agáta Matláková 
 
Návrh Komisie výstavby a ÚP zo dňa 22.08.2017 

- doporučuje návrh bezodplatného prevodu verejnej splaškovej kanalizácie do 
majetku mesta za podmienky: doloženie všetkých požadovaných dokladov 
v zmysle platných predpisov ako aj zápisu fyzickej obhliadky stavby 
a predloženia  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní s BVS, a.s. 

 
Návrh Finančnej komisie zo dňa 27.09.2017 

- doporučuje prevod do majetku mesta za podmienky, že budú dodržané 
podmienky a návrhy Komisie výstavby a ÚP. 

 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 29.11.2017: 

- súhlasí  s bezodplatným prevodom do majetku mesta za podmienky: doloženie 
všetkých požadovaných dokladov v zmysle platných právnych predpisov (najmä: 
projektová dokumentácia, revízne správy...), zápis z fyzickej obhliadky vodnej 
stavby, predloženie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní s BVS, 
a.s., predloženie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
predmetu daru a poskytnutie 3. ročnej záruky. 
 

Návrh Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa  14.12.2017: 
 
 
 
Poznámky:  
Medzi Mestom Senec a odovzdávajúcimi bola dňa 8.8.2011 uzatvorená Zmluva o uzavretí 
budúcej zmluvy, ktorou sa zmluvné strany zaviazali najneskôr do 6. mesiacov po kolaudácii  
vodnej stavby a predložení zmluvy o budúcej zmluve o odbornom výkone prevádzky s BVS, 
a.s. uzavrieť darovaciu zmluvu na predmetnú infraštruktúru. Dňa 17.06.2014 bol uzatvorený 
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy, ktorou sa dohodlo, že v prípade, ak 
nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, stavebníci 
(darcovia) sa zaväzujú zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravy infraštruktúry na vlastné 
náklady.  
Odovzdávajúci ku dňu 14.08.2017 zatiaľ nepredložili mestu zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej splaškovej kanalizácie uzatvorenú s BVS, a.s.  
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