
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 04.05.2021 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na odkúpenie pozemku a „Centra verejných aktivít“ (Južná 
brána, s.r.o., PIELD Invest, s.r.o.) 

Návrh na uznesenie: 

I.  
MsZ prerokovalo zámer na nadobudnutie pozemku a „Centra verejných aktivít“, a to: 

a) pozemok pod „Centrom verejných aktivít“ – časť C-KN parc. č. 5497/2 orná pôda, 
výmera cca 1573 m2, nachádzajúci sa v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedený 
na Liste vlastníctva č. 6684 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru, 

b) Centrum verejných aktivít, ktoré bude vybudované na pozemku C-KN parc. č. 
5497/2, k.ú. Senec najneskôr do 90 dní od nadobudnutia povolenia stavby, pričom 
žiadosť o povolenie stavby sú povinní spol. Južná brána, s.r.o. a PIELD Invest, s.r.o 
podať do 15 dní od schválenia tohto uznesenia. Centrum verejných aktivít bude 
pozostávať z detského ihriska, workoutového ihriska a komunikácie pre chodcov podľa 
návrhu štúdie osadenia jednotlivých prvkov a cenovej ponuky na realizáciu ihriska 
a mobiliáru v zmysle prílohy č.1 k tomuto Uzneseniu,   

Mestom Senec od spol. Južná brána, s.r.o., Révová 7, Bratislava a  PIELD Invest, s.r.o., 
Pekná cesta 15, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 1,20 €, za podmienky zabezpečenia 
výsadbu drevín podľa výkresu náhradnej výsadby v zmysle prílohy č. 2 k tomuto Uzneseniu. 

II.  
MsZ schvaľuje zámer na nadobudnutie pozemku a „Centra verejných aktivít“, a to: 

a) pozemok pod „Centrom verejných aktivít“ – časť C-KN parc. č. 5497/2 orná pôda, 
výmera cca 1573 m2, nachádzajúci sa v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedený 
na Liste vlastníctva č. 6684 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru, 

b) Centrum verejných aktivít, ktoré bude vybudované na pozemku C-KN parc. č. 
5497/2, k.ú. Senec najneskôr do 90 dní od nadobudnutia povolenia stavby, pričom 
žiadosť o povolenie stavby sú povinní spol. Južná brána, s.r.o. a PIELD Invest, s.r.o 
podať do 15 dní od schválenia tohto uznesenia. Centrum verejných aktivít bude 
pozostávať z detského ihriska, workoutového ihriska a komunikácie pre chodcov podľa 
návrhu štúdie osadenia jednotlivých prvkov a cenovej ponuky na realizáciu ihriska 
a mobiliáru v zmysle prílohy č.1 k tomuto Uzneseniu 

Mestom Senec od spol. Južná brána, s.r.o., Révová 7, Bratislava a  PIELD Invest, s.r.o., 
Pekná cesta 15, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 1,20 €, za podmienky zabezpečenia 
výsadby drevín podľa výkresu náhradnej výsadby v zmysle prílohy č. 2 k tomuto 
Uzneseniu. 



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

III. 

MsZ poveruje MsÚ po zrealizovaní „Centra verejných aktivít“ v zmysle bodu I. písm. b) tohto 
Uznesenia zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu  na oddelenie pozemku, ktorý má byť 
predmetom odkúpenia. MsÚ po vyhotovení geometrického plánu predloží na zasadnutie MsZ 
návrh na schválenie samotného prevodu vlastníctva uznesením MsZ.  

IV. 

Ruší sa Uznesenie MsZ v Senci č.49/2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov 










































