
 
 

 

Zápisnica 

zo zasadania komisie Majetkovej a legislatívno-právnej 

  

Dátum:  23.11.2017, 18:00 hod. 

Miesto:  reštaurácia MILICA 

   

Prítomní: Členovia 

Predseda:  JUDr. Štefan Haulík 

Podpredseda:     František Lachkovič 

Tajomník:  Ing. Malvína Tóthová 

JUDr. Peter Kubík 

JUD. Lucia Slezáková 

RNDr. Peter Rehorovský 

Ing. Karol Hajdu 

Ing. Jozef Zelenák 

Ospravedlnení: JUDr. Peter Kubík 

Ing. Karol Hajdu 

Neprítomní:  

Hostia:   

 

 

  

 

Program: 

1. Otvorenie 

 
1. Materiály na prerokovanie 

1.1. Eugen Békéni – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1989/2 v k. ú. Mást I. 

1.2. Resident s.r.o. – žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parc. č.1988/2 a 1989/2 k. ú. Mást I.. 

1.3. ABORIGIN s.r.o. – súhlas na umiestnenie – predĺženie splaškovej kanalizácie na 

Moyzesovej ulici  

1.4. Marcel Pír – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok pod garážou 

2. Rôzne 

3. Záver 

1. Otvorenie 

Zasadanie otvoril predseda komisie,  privítal prítomných, oboznámil ich s programom, voči ktorému neboli 

vznesené žiadne pripomienky a zahájil zasadnutie komisie.  

2. Materiály na rokovanie 

     K predloženým materiálom na rokovanie prebehla medzi členmi komisie rozsiahla diskusia členov komisie  

s nasledovnými závermi:  

 

2.1. Eugen Békéni – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1989/2 v k. ú. Mást I. – Komisia sťahuje tento 

materiál z rokovania z dôvodu preskúmania a zistenia niektorých skutočností. Žiadosť bude zaradená do programu na 

najbližšej komisii. Členovia komisie navrhujú pozvať na najbližšie zasadnutie komisie žiadateľa za účelom 

vysvetlenia a zdôvodnenia žiadosti.    
          

2.2. Resident s.r.o. – žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parc. č.1988/2 a 1989/2 k. ú. Mást I..: Komisia 

sťahuje tento materiál z rokovania z dôvodu preskúmania a zistenia niektorých skutočností. Žiadosť bude 

zaradená do programu na najbližšej komisii. Členovia komisie navrhujú pozvať na najbližšie zasadnutie komisie 

zástupcu žiadateľa za účelom vysvetlenia a zdôvodnenia žiadosti.    

           



 
 

 

 

2.3. ABORIGIN s.r.o. – súhlas na umiestnenie – predĺženie splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici: 

Komisia odporúča MsZ vyhovieť žiadosti spoločnosti ABORIGIN s.r.o. o zriadenie vecného bremena na 

mestskom pozemku na umiestnenie stavby „Predĺženie splaškovej kanalizácie, Moyzesova ulica“. 
 

Uznesenie 065.23.11.2017.KMaLP 

 

2.4. Marcel Pír – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok pod garážou: Komisia odporúča MsZ schváliť 

uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle žiadosti. 

Uznesenie 066.23.11.2017.KMaLP 

 

3.Rôzne 

4.Záver 

 

Predseda zasadanie komisie o 21.30 hod. ukončil.  

 

V Stupave, 23.11.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Malvína Tóthová v.r. Overil: JUDr. Štefan Haulík v.r.  
 tajomník  komisie         predseda komisie 


