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Názov materiálu: Návrh na zrušenie častí uznesení Mestského zastupiteľstva č. 105/2011 

a č. 107/2011 zo dňa 23.6.2011. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ  prerokovala  návrh na zrušenie bodu III uznesenia MsZ č. 105/2011 a bodu 
IV uznesenia MsZ č. 107/2011 zo dňa 23.6.2011.  

II. MsZ   súhlasí s návrhom na zrušenie bodu III uznesenia MsZ č. 105/2011 a bodu 
IV uznesenia MsZ č. 107/2011 zo dňa 23.6.2011.  

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracovala: prednosta MsÚ 
Ing. Jarmila 
Répássyová 

 

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



Materiál na rokovanie MsZ 11.02.2020 

 
Návrh na zrušenie častí uznesení Mestského zastupitelstva pod č. 105/2011 a č. 107/2011. 
 

Dôvodová správa 
 

Na zasadnutí Mestského zastupitelstva dňa 23.6.2011 bol prijatý v bode III uznesenia 
MsZ č. 105/2011 záväzok Mesta Senec použiť vysúťaženú kúpnu cenu za nehnuteľnosť – 
pozemok C-KN parc. č. 2463/180 – ostatné plochy o výmere 475 m2, nachádzajúcej sa 
v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedený na liste vlastníctva č. 2800 Katastrálnym 
úradom v Bratislave, Správou katastra Senec, v bode IV uznesenia MsZ č. 107/2011 
záväzok Mesta Senec použiť vysúťaženú kúpnu cenu za nehnuteľnosti – pozemok C-KN 
parc. č. 678/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, časť pozemku C-KN parc. č. 
686 – zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku C-KN parc. č. 688/6 – zastavané plochy 
a nádvoria po odčlenení pozemku v šírke 1,50 m pozdĺž týchto pozemkov, nachádzajúcich 
sa v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedený na liste vlastníctva č. 2800 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Senec, spolu na financovanie 
rekonštrukcie budovy tzv. „Starej polikliniky“. 
 

Vzhľadom k tomu, že bod III uznesenia MsZ č.105/2011 a bod IV uznesenia MsZ č.  
107/2011 neboli z objektívnych príčin splnené, nakoľko v uvedenom období vyvstali pre 
samosprávu a jej orgány naliehavejšie úlohy, ktoré sa potom v danom čase posunuli 
z hľadiska dôležitosti plnenia samosprávnych úloh mesta na prioritnú pozíciu, ako bolo 
neodkladné riešenie navýšenia kapacít v MŠ. Súčasne sa v dotknutom období naskytla  
možnosť kúpy objektu „Chaty Alfa“ od MH SR, ktoré nám uvedený objekt ponúklo v rámci 
ponukového konania na odpredaj dubiózneho majetku štátu. Ponuka bola zaujímavá aj 
vzhľadom na to, že pozemok pod objektom bol v majetku mesta. MsZ vyhodnotilo uvedenú 
ponuku ako výhodnú nielen z hľadiska predajnej ceny, ale aj z hľadiska ďalšieho využitia 
samotného objektu pre ciele samosprávy. Z uvedených dôvodov MsZ pôsobiace v danom 
volebnom období súhlasilo s kúpou objektu „ Chata ALFA“ na SJ Juh od MH SR a zároveň aj 
s jeho následnou rekonštrukciou na nový účel a to zriadenie materskej školy. Na celý tento 
projekt (kúpa, vrátane stavebnej rekonštrucie) boli použité disponibilné finančné zdroje 
mesta (ktoré sa na príjmovej strane rozpočtu mesta tvoria o.i. aj z výnosov z odpredaja 
majetku mesta). V dôsledku dlhého časového odstupu od prijatia týchto uznesení, ale 
zároveň podstatného faktu, že v medziobdobí došlo k intenzívnej devastácii objektu Starej 
polikliniky, Mesto dospelo k rozhodnutiu zbúrať objekt, aby nedošlo k príp. škodám na zdraví 
prip. životoch ľudí, a nadväzne sa rozhodlo pre kompletnú rekonštrukciu rozsiahleho 
pivničného priestoru, ktorý sa nachádzal pod objektom Starej polikliniky. Vďaka tejto 
rekonštrukcii mesto získalo reprezentatívne priestory na rôzne spoločenské akcie 
nekomerčného charakteru. Na základe vyššie uvedeného zdôvodnenia sú uvedené prijaté 
časti uznesení: bod III uznesenia č.105/2011 a bod IV uznesenia 107/2011 nerealizovateľné 
v tom ponímaní, v akom sa prijímali v danom období a preto navrhujeme ich zrušenie.  
 
 
 


