
 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

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 znení na základe protokolu 
o  prevode správy k 20.12.2021,  a to: 

 Technické zhodnotenie budovy Základnej umeleckej školy , Fándlyho 20 ,  903 01 Senec na 
Základnú umeleckú školu, Fándlyho 20, 903 01 Senec : 

a) Dodávka a montáž celozrkadlových vstavaných skríň s bezpečnostnou fóliou 

v rozmere 12,1 bm do tanečnej sály v obstarávacej cene vo výške 5 380,00 Eur (slovom 
päťtisíctristoosemdesiat eur ). 
b) Dodávka a montáž podkladového roštu a podlahovej dlážkovice o výmere 75 m2 v 
obstarávacej cene vo výške 6 900,00  Eur  (slovom šesťtisícdeväťsto eur). 
 
II. MsZ schvaľuje 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 znení na základe protokolu o prevode 
správy k 20.12.2021 a to: 

Technické zhodnotenie budovy Základnej umeleckej školy , Fándlyho 20 ,  903 01 Senec na 
Základnú umeleckú školu, Fándlyho 20, 903 01 Senec : 

a) Dodávka a montáž celozrkadlových vstavaných skríň s bezpečnostnou fóliou 

v rozmere 12,1 bm do tanečnej sály v obstarávacej cene vo výške 5 380,00 Eur (slovom 
päťtisíctristoosemdesiat eur ). 

b) Dodávka a montáž podkladového roštu a podlahovej dlážkovice o výmere 75 m2 v 
obstarávacej cene vo výške 6 900,00  Eur  (slovom šesťtisícdeväťsto eur). 

Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Útvar právny 
a správy majetku 

Rášová Ľudmila  

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



 






