
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

Názov  materiálu: Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec 

 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  
Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení na základe zmluvy 
o prevode správy k 01.03.2018, a to:  

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mlynská, súp.č. 461 postavenej na 
pozemku CKN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedenej na liste vlastníctva 10617, 
k.u. Senec v obstarávacej cene vo výške 7 093,74 € na ZŠ Mlynská , Mlynská č. 50, 903 
01 Senec, IČO 36071161 

 
 
II. MsZ súhlasí s prevodom správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Senec 
č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení na základe zmluvy o prevode 
správy k 01.03.2018, a to: 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mlynská, súp.č. 461 postavenej na 
pozemku CKN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedenej na liste vlastníctva 10617, 
k.u. Senec v obstarávacej cene vo výške 7 093,74 € na ZŠ Mlynská , Mlynská č. 50, 903 
01 Senec, IČO 36071161 

 

 
 

 
 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Útvar právny 
a správy majetku 

Rášová Ľudmila  



Dôvodová správa  
k návrhu na prevod správy majetku Mesta Senec 

 
 
 

 V zmysle § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
za podmienok určených v článku 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2009 
o  hospodárení s majetkom mesta v platnom znení je Mesto Senec oprávnené zveriť majetok 
mesta do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadilo podľa 
osobitného zákona formou zmluvy o prevode správy majetku mesta.  
 
 Odovzdávanie nehnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej alebo 
príspevkovej organizácii podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.  
 
 Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme návrh na prevod správy majetku Mesta Senec 
na ZŠ Mlynská, Mlynská 50, 903 01 Senec, ktorá využíva majetok na plnenie svojich úloh. 
 
 
 
 
 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 23.01.2018:  
 

- súhlasí s prevodom 
 
 
 
 
Návrh Mestského zastupitelstva v Senci zo dňa 07.02.2017 
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