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Názov materiálu: 

Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho 

rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“. 

 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo investičný zámer: Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia 

existujúceho rodinného domu, súp. č. 529, ul. SNP 20, na pozemku C-KN parc. č. 
1234/1, katastrálne územie Senec, z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre 
prevádzku masážneho salónu, žiadateľa: NiwinskiTadeus, SNP 529/20, 903 01 Senec.  
 
Zároveň bola prerokovaná v zmysle Uznesenia MsZv Senci č. 110/2014 zo dňa 
30.10.2014, možnosť vybudovania parkovacieho miesta Mestom Senec z finančných 
prostriedkov stavebníka na tento účel poskytnutých Mestu Senec, nakoľko stavebník nemá 
možnosť pri objekte umiestniť potrebný počet parkovacích miest určený príslušnými 
platnými právnymi predpismi. 
 

II. MsZ súhlasí: 
 
A) s investičným zámerom: Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia 

existujúceho rodinného domu, súp. č. 529, ul. SNP 20, na pozemku C-KN parc. 
č. 1234/1, katastrálne územie Senec, z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre 
prevádzku masážneho salónu, žiadateľa: NiwinskiTadeus, SNP 529/20, 903 01 Senec, 

 
B) s vybudovaním parkovacieho miesta Mestom Senec z finančných prostriedkov 

žiadateľa/stavebníka na tento účel poskytnutých Mestu Senec v zmysle Uznesenia 
MsZ č. 110/2014 zo dňa 30.10.2014. 

 

 
 
 
 

 
Na prijatie tohto uznesenia je potrebnýsúhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Útvar stratégie 
a rozvoja mesta  

Ing. Boris Tušer  



Dôvodová správa 

 
Dňa 05. júna 2019 bola na Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, doručená 
žiadosť investora NiwinskiTadeus, SNP 529/20, 903 01 Senec, o vydanie stanoviska mesta 
k projektovej dokumentácii stavby „RD – Vyňatie časti RD z bytového fondu“, súp. č. 529, ul. 
SNP 20, na pozemku C-KN parc. č. 1234/1, katastrálne územie Senec. 
 

Predložená dokumentácia navrhuje zmenu účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho 

rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre prevádzku masážneho salónu. 
Priestor stavebne oddelený od ostatnej časti RD, riešený samostatným vstupom, umiestneným na 
východnej fasáde priamo z chodníka pre peších. Úžitková plocha obytnej časti RD bude 128,08 
m2 (77%) a úžitková plocha nebytového priestoru bude 38,43 m2 (23%). 
Investor vo svojej žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta v k. ú. Senec zo dňa 10. apríla 2019 
uvádza, že pred objektom nie je možné vytvoriť dostatočný počet parkovacích miest, nakoľko sa 
pred objektom nachádzajú stromy a elektrický stĺp. 
 

K jestvujúcemu rodinnému domu ako aj k navrhovanej prevádzke musia byť vytvorené 
parkovacie miesta. Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať platnej slovenskej 
technickej norme. 
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam stavebník/investor v zmysle Uznesenia MsZ v Senci 
č. 110/2014 zo dňa 30.10.2014 požiadal Mesto Senec o vybudovanie parkovacieho miesta 
Mestom Senec z jeho finančných prostriedkov, ktoré by boli na tento účel poskytnuté Mestu 
Senec. 
 

Podmienkou aby bolo možné postupovať podľa Uznesenia MsZ v Senci č. 110/2014 je, že 
investičný zámer bude prerokovaný a schválený Odborom výstavby a ŽP na MsÚ Senec, následne 
Komisiou výstavby a ÚP a na Mestskom zastupiteľstve v Senci. 
 
Materiál bol predložený  

KomisiiMsZvýstavby a územného plánovania, dňa 19.06.2019, bod č. 2, Uznesenie č. 37/2019 

„Komisia MsZ výstavby a ÚP žiadosť odporúča.“ 
Hlasovanie : za : 8  proti : 0  zdržal sa : 0 

 
 
MsR, dňa 27.08.2019, bod č. 6, Uznesenie MsR č. 52/2019 

MsRs ú h l a s í  : 
 

A) s investičným zámerom: Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia 

existujúceho rodinného domu, súp. č. 529, ul. SNP 20, na pozemku C-KN parc. č. 
1234/1, katastrálne územie Senec, z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre 
prevádzku masážneho salónu, žiadateľa: NiwinskiTadeus, SNP 529/20, 903 01 Senec, 

 

B) s vybudovaním parkovacieho miesta Mestom Senec z finančných prostriedkov 
žiadateľa/stavebníka na tento účel poskytnutých Mestu Senec v zmysle Uznesenia MsZ 
č. 110/2014 zo dňa 30.10.2014. 

MsR odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať toto uznesenie. 
 



Hlasovanie : za : 5  proti : 0  zdržal sa : 0 


























