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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady Stupava, konaného 11.09.2017 

na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 

Členovia mestskej rady: 

- Ing. Rudolf Kalivoda, 

- JUDr. Štefan Haulík,  

- Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH. 

- Mgr. Peter Novisedlák,  

 

Ospravedlnený: RNDr. Robert Kazarka 

       Tomáš Muroň 

 

Ďalej prítomní: 

- Mgr. Margita Hricová – hlavná kontrolórka, 

- Mgr. Zuzana Lovíšková – vedúca odd. všeobecnej a vnútornej správy a zapisovateľka 

- Ing. Silvia Kapášová, vedúca ekonomického oddelenia, 

- Ing. Roman Vígh, vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia, 

- Milan Peschl - poslanec MsZ.  

 

Ad 1) Otvorenie 

Primátor mesta Ing., Mgr. art. Roman Maroš privítal prítomných, ospravedlnil viceprimátora 

a prednostu z neúčasti a skonštatoval, že sú prítomní 4 členovia MsR, tým je MsR uznášania 

schopná a zahájil rokovanie Mestskej rady.  

 

Ad 2) Voľba overovateľa a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľa zápisnice bol určený Mgr. Novisedlák, za zapisovateľku bola určená Mgr. 

Lovíšková. 

 

Ad 3) Schválenie programu 

Doplnenie programu: 

JUDr. Haulík: požiadal doplniť do programu tri body a navrhol, aby boli zaradené pred bod č. 

7 Veci majetkové. Navrhované body: 

1. Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov 

2. VZN mesta Stupava o podmienkach používania erbu a loga Stupavy 

3. Verejné obstarávanie 

Primátor mesta: požiadal, aby sa bod 7.23 zaradil za bod č. 6. 

 

Program po doplnený bude mať nasledovné znenie: 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Zmena rozpočtu mesta Stupava 

5. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017 

6. Projekt „Modernizácie učební na ZDŠ“ 

7. Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra 

8. Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov 
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9. VZN mesta Stupava o podmienkach používania erbu a loga Stupavy 

10. Smernica o verejnom obstáravaní 

11. Veci majetkové 

11.1            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich  

11.2            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška  

11.3            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - Miroslav Daráš  

11.4            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová  

11.5            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya  

11.6            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - SBDO Pezinok (ul. Hlavná) 

11.7            Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6) 

11.8            Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Vladimír Janko  

11.9            Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s.r.o.  

11.10 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Jana Justová  

11.11 Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová  

11.12 Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.   

11.13 Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník  

11.14 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko 

11.15 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher  

11.16 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan  a Helena Škrovanová  

11.17 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová  

11.18 Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol. 

11.19 Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.  

11.20 Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová  

11.21 Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh 

11.22 Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová  

11.23 Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. 

Vladimíra 

11.24 Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku 

pod cestou na ulici Sama Tomášika 

12. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava 

za rok 2016 a I. Q 2017 

13. Rôzne  

14. Návrh programu MsZ 

15. Záver                                                                                                                         

Mestská rada schvaľuje program s doplnenými bodmi. 

 (hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

 

Ad 4) Zmena rozpočtu mesta Stupava 

Ing. Silvia Kapášová – predložila materiál Zmena rozpočtu mesta Stupava. Informovala 

o havarijnom stave na MŠ Ružová, ktorý bol potrebný odstrániť do 31.08.2017 a o oprave 

vozov, ktorými sa vykonáva zber vývozu komunálne odpadu. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča MsZ  

schváliť zmeny rozpočtu bez pripomienok 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený. 
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Ad 5) Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017 

 

Ing. Silvia Kapášová – predložila materiál Monitorovacia správa o plnení rozpočtu 

k 30.06.2017. Uviedla, že ide o súhrnný materiál, ktorý obsahuje aj zhodnotenie všetkých 

programov a podprogramov. Tento materiál vznikol v gescii ekonomického oddelenia, avšak 

za účasti všetkých vedúcich pracovníkov úradu. Ďalej uviedla, že sa mestu Stupava sa podarilo 

získať jednotné metodické usmernenia z Ministerstva financií a ministerstva dopravy a 

výstavby na vyrubovanie poplatku za rozvoj. 

 

Ing. Kalivoda - sa opýtal či stavebník je povinný dať informáciu.  

 

Ing. Silvia Kapášová – odpovedala, že nie stavebník, ale stavebný úrad. 

 

JUDr. Štefan Haulík – kapitálové výdavky neboli čerpané. Kedy budú čerpané. 

 

Ing. Roman Vígh – každá z investícií sa má realizovať do konca roku.   

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš - Nadstavba modulovej školy spracovaná štúdia, budeme 

postupovať na projektovú dokumentáciu, aby sme sa vedeli pripraviť na rozpočet 2018. 

V rovnakom prípade postupujeme pri zvýšení kapacity školskej jedálne. Máme spracovanú 

dokumentáciu na parkovisko pri základnej škole. V rámci plánovaných aktivít by sa parkovisko 

vymenilo za plánovanú investičnú akciu na Dolnej ulici. 

 

Mgr. Novisedlák – sa opýtal či sa nevyberajú poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby. 

 

Ing. Kapášová  - odpovedala že je to zahrnuté v položke 13251. 

 

Mgr. Novisedlák – sa informoval, čo je zahrnuté v sume 76.000,-€ štandardná údržba. 

 

Ing. Kapášová  - odpovedala že tam bola zahrnutá ul. Gaštanová a oprava výtlkov a štandardná 

údržba. 

 

Mgr. Novisedlák –  požiadal o informáciu, či sa robilo odvedenie dažďovej vody na ZS. 

 

Ing. Kapášová  - odpovedala, že preveríme a poskytneme informáciu na MsZ. 

 

Ing. Kalivoda – požiadal doložiť do MsZ stručný prehľad o investičných aktivitách.  

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

zobrať na vedomie predložený materiál. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený. 

 

Ad 6) Projekt „Modernizácie učební na ZDŠ“ 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – predložil materiál v ktorom informoval, že tento materiál bol už 

predmetom rokovania MsZ, avšak je potrebné aktualizovať uznesenie. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť materiál v predloženom znení. 



 

4 
 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený. 

 

 

Ad 7) Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. 

          Vladimíra 

 

Ing. Roman Vígh – uviedol materiál a informoval o možnostiach a alternatívach prenájmu 

pozemku. 

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – komisia majetková a legislatívno-právna prijala uznesenie, čo 

by mohlo mať do budúca finančnú náročnosť. Taktiež upozornil na schválený projekt materskej 

škôlky, ktorý je potrebne v čase realizovať a môže nastať problém, že nestihneme termín 

v prípade odvolania v stavebnom konaní. 

 

JUDr. Štefan Haulík – doplnil informácie z komisie majetkovej a legislatívno-právnej. Komisia 

sa zhodla na tom, že mesto Stupava nepotrebuje žiadateľa, aby pokračovalo v projekte. Žiadateľ 

má stavbu na našom pozemku a nemá prístup k stavbe.  

 

Ing. Rudolf Kalivoda – navrhol uznesenie, aby sa pokračovalo v projekte výstavby MŠ 

Zvončeková. 

 

Mestská rada v Stupave neodporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

schváliť prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

pokračovať v projekte výstavby Materskej škôlky na Zvončekovej ul. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 8) Dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov 

 

JUDr. Štefan Haulík – je výsledok 1-ročného úsilia, ktoré začalo v júni 2016 na zhromaždení 

obyvateľov je dohoda o spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov. Sú tam aj 

sankcie, v prípade nedodržania termínu je zmluvná pokuta 50.000,-€. 

 

Ing. Rudolf Kalivoda – treba ukončiť túto kauzu, ktorá trvá už od roku 2006. Vyvstali problémy 

v lokalite Lesná a tiež s cestou koničkármi. Táto dohoda je veľký kompromis. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť predmetný materiál 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 9) VZN o používaní erbu 
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JUDr. Štefan Haulík – návrh VZN bol pripravený na pôde komisii majetkovej a legislatívno-

právnej. Predložené to bolo do MsR, aby ste sa s tým oboznámili. Predložené to bude na 

novembrové mestské zastupiteľstvo. 

 

Ing., Mgr.art. Roman Maroš – doplnil, že sa dohodol s p. poslancom Haulíkom, že VZN o 

používaní erbu bude zverejnené a zaradené na rokovanie MsZ v novembri. 

 

Mestská rada v Stupave  

Berie na vedomie predložený návrh VZN a odporúča predložiť na novembrové MsZ. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

10) Smernica o verejnom obstarávaní 

JUDr. Štefan Haulík – informoval, že vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa nebola predložená 

smernica o verejnom obstarávaní, predloží na rokovanie MsZ uznesenie, kde bude uložená 

prednostovi úradu predložil zásady verejných obstarávaní. 

 

Mestská rada v Stupave  

Berie na vedomie informáciu. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

11)Veci majetkové 

Ad 11.1) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich  

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

schváliť zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“KN č. 295/11, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 24 m2 v k.ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

s ustanovením  § 9a ods.9,písm.c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

 

Ad 11.2) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“KN č. 294/31, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k.ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa  

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 11.3) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - Miroslav Daráš  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
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Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“KN č. 295/26, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 v k.ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 11.4) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová  

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť u uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 284/1,  druh pozemku záhrady, 

v k.ú. Stupava,  zapísaného na LV č. 2783, vo vlastníctve mesta Stupava,  o výmere 87 m2 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 11.5) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya  

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 11.6) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - SBDO Pezinok (ul. Hlavná) 

 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať časť pozemku. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.7) Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6) 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať časť pozemku. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.8) Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Vladimír Janko  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
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Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vybudovania 

a prevádzkovania vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na časti pozemku 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.9) Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s.r.o.  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre uloženie 

káblovej NN prípojky na časti pozemku parcely 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.10) Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Jana Justová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na  vybudovanie kanalizačnej 

prípojky na časti pozemku parcely 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.11) Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre uloženie 

elektrickej  káblovej NN prípojky na časti pozemku parcely 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.12) Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.   

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o prenájom pozemku. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať časť pozemku parcely  reg. „E“KN č.3663  

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.13) Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o prenájom pozemku. 
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Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer prenajať časť pozemku   parcely  reg. „C“KN č. 963/250 o výmere cca 70 m2  

druh pozemku  ostatné plochy v k. ú Stupava, vo vlastníctve mesta Stupava 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.14) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o prenájom pozemku. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer predať časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 770/1, o výmere 6 m2 ,druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2783  v k.ú. Stupava., 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.15) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o odkúpenie pozemku. Taktiež 

poznamenal, že p. Vaicenbacher predložil územnoplánovaciu informáciu v zmysle požiadavky 

komisie majetkovej a legislatívno-právnej. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer predať časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 732/1, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, vedený na LV č. 2783 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg.  „C“KN č. 733/1,  

druh pozemku záhrady, vedený na LV č. 2783, v k. ú. Stupava  spolu vo výmere cca 250 m2 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.16) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan  a Helena Škrovanová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o odkúpenie pozemku. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer predať časť pozemku parcely 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.17) Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o odkúpenie pozemku. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť zámer predať časť pozemku parcely. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.18) Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol. 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o zámenu pozemku. 
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Mestská rada v Stupave sťahuje z rokovania materiál „Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. 

Jozef Lachkovič a spol. „a žiada, aby sa k zámeru, čo ďalej s pozemkom vyjadrili odborné 

útvary mestského úradu. 

 

 (hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.19) Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o zámenu pozemku. 

 

Mestská rada v Stupave sťahuje z rokovania materiál „Žiadosť o zámenu pozemkov – 

Miroslav Jakubovský a spol. „a žiada, aby sa k zámeru, čo ďalej s pozemkom vyjadrili 

odborné útvary mestského úradu. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.20) Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť predložený materiál. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.21) Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť predložený materiál. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad. 11.22) Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová  

Ing., Mgr. art. Roman Maroš – uviedol materiál žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Schváliť predložený materiál. 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

 

Ad. 11.23) Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku  

     pod cestou na ulici Sama Tomášika 
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Ing., Mgr. art. Roman Maroš – materiál bude predložený až na rokovanie MsZ, vzhľadom 

k tomu, že zatiaľ neboli predložený potrebné podklady. 

 

 

Ad 12) Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu 

mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017 

 

Mgr. Hricová  predložila materiál správa o  výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania 

výdavkov rozpočtu mesta Stupava za rok 2016 a I. Q 2017 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

Zobrať na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu 

mesta Stupava za rok 2016 a I.Q. 2017 

 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 10) Návrh program na MsZ 

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš – informoval o plánovanej aktivite BSK, ktorou má byť 

rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku, čo znamená celkovo sumu 175 000 EUR. Mesto Stupava 

má záujem vstúpiť do projektu a spolupodieľať sa na záchrane múzea F. Kostku. Ak mesto 

Stupava vstúpi do projektu je potrebné do budúcoročného rozpočtu zahrnúť finančné 

prostriedky. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu Stupava 

odporúča MsZ schváliť zámer a vyčleniť finančné prostriedky na kúpu pozemku do rozpočtu 

mesta Stupava na rok 2018 vo výške 25.000,-€. 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Návrh program MsZ má nasledovné znenie: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

5. Zmena rozpočtu mesta Stupava 

6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.06.2017 

7. Projekt „Modernizácie učební na ZDŠ“ 

8. Veci majetkové 

8.1 Múzeum Ferdiša Kostku 



 

11 
 

8.2 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Michal Fridrich  

8.3 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Darina Líšková a Dušan Líška  

8.4 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - Miroslav Daráš  

8.5 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Marta Sajanová  

8.6 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - Andrej Konya  

8.7 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  - SBDO Pezinok (ul. Hlavná) 

8.8 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy - SBDO Pezinok (ul. Janka Kráľa 6) 

8.9 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Vladimír Janko  

8.10 Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FDD spol. s.r.o.  

8.11 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  - Jana Justová  

8.12 Žiadosť o zriadenie vecného bremena - Mária Mešťanová  

8.13 Žiadosť o prenájom pozemku - O2 Slovakia s.r.o.   

8.14 Žiadosť o prenájom pozemku - Marián Harciník  

8.15 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Romana Jusková a Richard Jusko 

8.16 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Juraj Vaicenbacher  

8.17 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ondrej Škrovan  a Helena Škrovanová  

8.18 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Martina Škrovanová  

8.19 Žiadosť o zámenu pozemkov - Ing. Jozef Lachkovič a spol. 

8.20 Žiadosť o zámenu pozemkov - Miroslav Jakubovský a spol.  

8.21 Žiadosť o súhlas na postavenie drobnej stavby - Elena Balogová  

8.22 Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku - Ľuboš Németh 

8.23 Žiadosť o uzatvorenie zámennej zmluvy - Jana Kopáčová a Dana Gronová  

8.24 Žiadosť o prenájom pozemkov na Zvončekovej ulici - Ing. Sirotka a manž. Vladimíra 

8.25 Uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod cesty a inžinierskych sietí a pozemku pod cestou 

na ulici Sama Tomášika 

9. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Stupava 

za rok 2016 a I. Q 2017 

10. Rôzne  

11. Interpelácie 

12. Záver 

(hlasovanie: za – 4 členovia MsR) 

Návrh bol schválený.  

 

Ad 13) Rôzne 
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Ad 14) Záver 

 

Primátor poďakoval prítomným za účasť a rokovanie MsR ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Lovíšková, v.r. 

 

Overil: Mgr. Peter Novisedlák, v.r. 

 

 

 

   Ing. Mgr. art. Roman Maroš, v.r. JUDr. Tomáš Muroň, v.r. 

             primátor mesta         prednosta  úradu                                                                                                                   
 


