
 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu do majetku Mesta 

Senec – Mgr. Gejza Varga 

 

Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na bezodplatný prevod: 
SO 04 Verejný vodovod vetva „H“ HDPE DN 110 mm v dĺžke 435,70m a vetva „H1“ 

HDPE DN 110 mm v dĺžke 100,56m  vybudovaný na pozemkoch C-KN: 4416/1, 4416/20, 
4416/18, 5345/7, 5350/9, 5352/1,5320/3, 5286/6, k.ú. Senec, ktorého  užívanie bolo povolené 
na základe Kolaudačného rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2021/000265-G-1k/Ga zo dňa 
04.02.2021, právoplatného 30.03 2021 vydaného OÚ Senec, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Úsek štátnej vodnej správy od: Mgr. Gejzu Vargu, Vinohradnícka 20, Senec na 

základe darovacej zmluvy, po splnení podmienok : 
• predloženie projektovej dokumentácie, dokladov a rozhodnutí týkajúce sa verejného 

vodovodu,  
• postúpenia práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady v trvaní   

minimálne 3 rokov,  
• vykonanie fyzickej obhliadky verejného vodovodu oprávneným zamestnancom Mesta 

Senec za účelom splnenia technických podmienok a podpísanie preberacieho 
protokolu,  

• predloženie originálu znaleckého posudku na určenie reálnej hodnoty verejného 
vodovodu,  

• predloženie všetkých dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o odbornom výkone 
prevádzky, predmetom ktorej bude verejný vodovod a splašková kanalizácia v lokalite 
Senec - Sever, lokalita 04 medzi Mestom Senec a Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

 
II. MsR schvaľuje bezodplatné nadobudnutie:  

 

SO 04 Verejný vodovod vetva „H“ HDPE DN 110 mm v dĺžke 435,70m a vetva „H1“ 

HDPE DN 110 mm v dĺžke 100,56m  vybudovaný na pozemkoch C-KN: 4416/1, 4416/20, 
4416/18, 5345/7, 5350/9, 5352/1,5320/3, 5286/6, k.ú. Senec, ktorého  užívanie bolo povolené 
na základe Kolaudačného rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2021/000265-G-1k/Ga zo dňa 
04.02.2021, právoplatného 30.03 2021 vydaného OÚ Senec, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Úsek štátnej vodnej správy od: Mgr. Gejzu Vargu, Vinohradnícka 20, Senec na 

základe darovacej zmluvy, po splnení podmienok : 
• predloženie projektovej dokumentácie, dokladov a rozhodnutí týkajúce sa verejného 

vodovodu,  
• postúpenia práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady v trvaní   

minimálne 3 rokov,  



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

• vykonanie fyzickej obhliadky verejného vodovodu oprávneným zamestnancom Mesta 
Senec za účelom splnenia technických podmienok a podpísanie preberacieho 
protokolu,  

• predloženie originálu znaleckého posudku na určenie reálnej hodnoty verejného 
vodovodu,  

• predloženie všetkých dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o odbornom výkone 
prevádzky, predmetom ktorej bude verejný vodovod a splašková kanalizácia v lokalite 
Senec - Sever, lokalita 04 medzi Mestom Senec a Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

 

III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie darovacej zmluvy do 6 mesiacov od splnenia 
        podmienok bezodplatného prevodu  uvedených v bode II. tohto uznesenia. 

 

IV.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov.  

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku 

JUDr. Lucia 
Podhorová 

 














