
 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 29.06.2022 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na bezodplatné nadobudnutie komunikácie a pozemku  do 

majetku Mesta Senec (Jesenského ul., Senec) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na bezodplatné nadobudnutie : 

A. Cestnej komunikácie – postavená na pozemku C-KN par. č. 739/58 ostatná plocha, k.ú. 
Senec, 

B. Pozemku - C-KN par. č. 739/58, ostatná plocha o výmere 214 m 2, k.ú. Senec, vedený na 
LV č.   4779 
po splnení podmienok:  
a) predloženie projektovej dokumentácie, dokladov a rozhodnutí týkajúce sa  komunikácie, 
b) poskytnutie 3.ročnej záručnej doby,  
c)vykonanie fyzickej obhliadky komunikácie oprávneným zamestnancom Mesta Senec za 

účelom  
splnenia technických podmienok a podpísanie preberacieho protokolu,  
d) predloženie originálu znaleckého posudku na určenie reálnej hodnoty komunikácie 

a pozemku  
(nie starší ako 3 mesiace) 

od  spoločnosti KVALSTAV, spol. s r.o., Pribinova 13, 903 01 Senec, IČO 34115242 
 

 

II. MsZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie : 

A. Cestnej komunikácie – postavená na pozemku C-KN par. č. 739/58 ostatná plocha, k.ú. 
Senec, 

B. Pozemku - C-KN par. č. 739/58, ostatná plocha o výmere 214 m 2, k.ú. Senec, vedený na 
LV č.   4779 
po splnení podmienok:  
a) predloženie projektovej dokumentácie, dokladov a rozhodnutí týkajúce sa  

komunikácie,  
b) poskytnutie 3.ročnej záručnej doby,  
c) vykonanie fyzickej obhliadky komunikácie oprávneným zamestnancom Mesta Senec za 

účelom splnenia technických podmienok a podpísanie preberacieho protokolu,  
d) predloženie originálu znaleckého posudku na určenie reálnej hodnoty komunikácie 

a pozemku (nie starší ako 3 mesiace) 
od  spoločnosti KVALSTAV, spol. s r.o., Pribinova 13, 903 01 Senec, IČO 34115242 
 
 

 

 



 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
















