
 
 
 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 
 

 
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 
znenína základe protokolu o  prevode správy k 01.03.2020,  a to: 
Technické zhodnotenie k rekonštrukcii priestorov Strednej odbornej školy Kysucká 
14, Senec, súp. číslo 1692 postavenej na pozemku C-KN parcele č. 3972/1, vedenej 
na liste vlastníctva 2949, k.ú. Senec na Základnú školu Kysucká 14, Senec:  

TZ – Protipožiarne hliníkové dvojkrídlové dvere v obstarávacej cene vo výške 
5 879,22 € (slovom päťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur a 22 centov). 
Oprávky k 29.02.2020 predstavujú sumu vo výške 39,20 € (slovom tridsaťdeväť eur 
a 20 centov). 
 

II. MsZ berie na vedomie 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 
znenína základe protokolu o prevode správy k 01.03.2020, a to: 
Technické zhodnotenie k rekonštrukcii priestorov Strednej odbornej školy Kysucká 
14, Senec, súp. číslo 1692 postavenej na pozemku C-KN parcele č. 3972/1, vedenej 
na liste vlastníctva 2949, k.ú. Senec na Základnú školu Kysucká 14, Senec:  

 

TZ - Protipožiarne hliníkové dvojkrídlové dvere v obstarávacej cene vo výške 
5 879,22 € (slovom päťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur a 22 centov). 
Oprávky k 29.02.2020 predstavujú sumu vo výške 39,20 € (slovom tridsaťdeväť eur 
a 20 centov). 

 
 

 
 
 
Pozn.: Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods. 7 

ZoOZ). 
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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 Kysucká 14, 903  01 Senec. 
 
 
 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa  23.01.2020:  

 

- súhlasí s prevodom 
 
 
 
Návrh Mestského zastupitelstva zo dňa 11.02.2020: 
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Materiály na rokovanie MsZ  11.02.2020 
 


