Zn.: OVS-10810/1816/2020-BAX

V Stupave dňa 08.09.2020

Pozvánka
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave
Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,
zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave na deň
17. septembra 2020 o 14:00 hodine
v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave
Návrh programu
1.

Otvorenie

2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

3.

Schválenie programu

4.

Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)

5.

Informácia o kontrole plnenia uznesení

6.

Rozbor hospodárenia mesta Stupava za prvý polrok 2020 a monitorovacia správa mesta,
rozpočtových a príspevkových organizácií k 30.6. 2020

7.

Prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v r. 2020

8.

Modely financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v Stupave

9.

Správa o plnení PHSR za r. 2019

10. Majetkové veci
10.1. Návrh na schválenie zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov týkajúceho sa odkúpenia prípadne dlhodobého nájmu pozemku registra
„C“ parcelné č. 478/2 v celkovej výmere 120 m2, katastrálne územie Stupava pre
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
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10.2. Návrh na schválenie uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Stupava ako
budúcim predávajúcim a investorom stavby Senior centrum s.r.o., Astrová 14,
821 01 Bratislava, IČO: 47 548 207 ako budúcim kupujúcim ako prípadu hodného
osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvoreného pozemku registra „C“
parcelné č. 4127/307 o výmere 411 m2, katastrálne územie Stupava
10.3. Návrh na schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi mestom Stupava ako
kupujúcim a žiadateľom a zároveň investorom, stavebníkom stavby „Technická
infraštruktúra pre IBV Stupava Dielové - Vinohrady“ spoločnosťou FX INVEST, s.r.o.
so sídlom Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 36 281 123 ako predávajúcim na
pozemky a stavebný objekt SO 07 Verejné osvetlenie
10.4. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom
Stupava ako budúcim kupujúcim a žiadateľom a zároveň investorom, stavebníkom
stavby „Komunikácia a inžinierske siete pre 16 b.j. “ SO 02 Komunikácia, spevnené
plochy, dopravné značenie pre Občianske združenie – DIELOVE NAD SADOVOU,
Staromlynská 55, 821 06 Bratislava, IČO: 42 361 290
10.5. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k stavbe „Komunikácia a inžinierske siete pre 16 b.j. “ na stavebný objekt
SO 07.1 Distribučný rozvod NN na časti parcely reg. „E“ KN č. 983/1 pre
Západoslovenskú distribučnú a.s. v zastúpení Občianske združenie – DIELOVE NAD
SADOVOU, Staromlynská 55, 821 06 Bratislava, IČO: 42 361 290 a súhlasu
s umiestnením stavby
10.6. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom
Stupava ako budúcim kupujúcim a žiadateľom zároveň investorom, stavebníkom
stavby „Komunikácia a inžinierske siete pre 16 b.j. “ SO 04 Kanalizácia splašková, SO
05 Kanalizácia dažďová a SO 09 Verejné osvetlenie pre Občianske združenie –
DIELOVE NAD SADOVOU, Staromlynská 55, 821 06 Bratislava, IČO: 42 361 290
10.7. Návrh na schválenie zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov týkajúceho sa odpredaja nebytového priestoru a spoluvlastníckeho
podielu na nebytovom priestore s prislúchajúcim pozemkom uzatvorením kúpnej
zmluvy medzi mestom Stupava ako predávajúcim a Ing. Martinom Seppom
a manželkou Ing. arch. Máriou Seppovou ako kupujúcimi
10.8. Návrh na schválenie zámeru ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
nájmu časti o výmere 300 m2 z pozemku registra „C“ parcelné č. 284/1
v celkovej výmere 10903 m2, katastrálne územie Stupava pre Občianske združenie
Lukostrelecký klub Stupava, Vajanského 1740/1A, 900 31 Stupava, IČO: 52 073 343
za účelom tréningov športovou a 3D lukostreľbou
10.9. Návrh na schválenie súhlasu s vybudovaním a užívaním hracej plochy na časti
o výmere 154 m2 z pozemku registra „C“ parcelné č. 1827/7 v celkovej výmere 674
m2, katastrálne územie Stupava pre obyvateľov lokality Lesná – Liesková za účelom
vybudovania hracej plochy pre deti v danej lokalite
10.10. Návrh na ukončenie nájmu pozemku dohodou pod garážou registra „C“ parcelné č.
293/11 vo výmere 22 m2, katastrálne územie Stupava zo strany nájomcu PhDr.
Márie Garayovej a návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom p.
Marekom Konrádym na nájom pozemku pod garážou ako prípad hodný osobitného
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zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
10.11. Zámer realizácie výstavby nájomných bytov pre mesto Stupava v k.ú. Stupava na
pozemku parcela registra „C“ KN č. 4137/50 spoločnosťou IWIZ s.r.o., s tým spojený
nájom pozemku v k.ú. Stupava, parcela registra „C“ KN č. 4137/50 spoločnosti IWIZ
s.r.o. a odpredaj bytového domu so súpisným číslom 1247 v k.ú. Stupava na
pozemku parcela registra „C“ č. 4129/219 spoločnosti IWIZ s.r.o. ako prípad hodný
osobitného zreteľa
10.12. Návrh na zrušenie uznesenia č. 72/2020 zo dňa 28. mája 2020
10.13. Návrh na schválenie zámeru uzatvorenia zmluvy o nájme poľnohospodárskych
pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods.
3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – Družstvo podielnikov
DEVÍN, Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava-Záhorská Bystrica, IČO: 00 190 802
11. Návrh na určenie zástupcu v Urbárskom pozemkovom spoločenstve za mesto Stupava
12. Informácia o výsledku kontroly „Domáca opatrovateľská služba“ KA-017/2020/1110, ktorú
vykonal NKÚ SR v meste Stupava
13. Správa z kontroly výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi za rok 2019
14. Interpelácie
15. Rôzne
16. Záver

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v.r.
primátor
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