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Názov materiálu: Návrh na výpožičkunehnuteľnosti(Slovenský zväz chovateľov) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ berie na vedomie, že MsZ v Senci Uznesením č. 55/2019 zo dňa 14.5.2019 
schválilo zámer a spôsob výpožičky majetku Mesta Senec, a to: 
- časti  pozemku E-KN parc. č. 3794/1, orná pôda, o výmere 786 m2,   
- časti  pozemku E-KN parc. č. 9794/2, orná pôda, o výmere 2574 m2,  

      - časti pozemku E-KN parc. č. 3794/5, orná pôda, o výmere 1788 m2, 
- časti pozemku E-KN parc. č. 9794/6, orná pôda, o výmere 155 m2,   
celkovo cca 5303 m2,  k.ú. Senec, evidované na LV č. 9058,pre žiadateľa: Slovenský 
zväz chovateľov, základná organizácia v Senci, ul. Športová č. 18, Senec, na dobu 
neurčitú. 
 

II. MsZprerokovalo návrh na výpožičku : 
-časti  pozemku E-KN parc. č. 3794/1, orná pôda, o výmere 786 m2,   
-  časti pozemku E-KN parc. č. 9794/2, orná pôda, o výmere 2574 m2,  

- časti  pozemku E-KN parc. č. 3794/5, orná pôda, o výmere 1788 m2 , 
- časti pozemku E-KN parc. č. 9794/6, orná pôda, o výmere 155 m2,   
celkovo cca 5303 m2,  k.ú. Senec, evidované na LV č. 9058 pre žiadateľa:Slovenský 
zväz chovateľov, základná organizácia v Senci, ul. Športová č. 18, Senec,na dobu 
neurčitú. 

III. MsZ hodnotí návrh na výpožičku  vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Senec,ktoré budú využité na verejnoprospešný účel, a to konkrétne na vybudovanie 
chovateľského parku, ktorý budú môcťvyužívať chovatelia, školská  mládež, 
verejnosť, školy, rekreanti a návštevníci mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov. 

 
IV. MsZschvaľuje výpožičku : 

- časti pozemku E-KN parc. č. 3794/1, orná pôda, o výmere 786 m2,   
-  časti  pozemku E-KN parc. č. 9794/2, orná pôda, o výmere 2574 m2,  

       - časti  pozemku E-KN parc. č. 3794/5, orná pôda, o výmere 1788 m2, 
- časti pozemku E-KN parc. č. 9794/6, orná pôda, o výmere 155 m2,   
celkovo cca 5303 m2,  k.ú. Senec, evidované na LV č. 9058 pre žiadateľa: Slovenský 
zväz chovateľov, základná organizácia v Senci, ul. Športová č. 18, Senec, na dobu 
neurčitú. 
 

V. MsZurčuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 
 



 
VI. Po uplynutí lehoty uvedenej v bodeIV. toto uznesenie stráca platnosť. 

 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 

 

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov. 
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