
Z Á P I S N I C A č.1  

Z finančnej komisie 

 

Zápis zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala v zasadacej  miestnosti  MsÚ v Senci dňa 

25.01.2012 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :   1. Zahájenie 

                          2.  Stanovisko k návrhu dodatku č.2 k VZN č.4/2010 o výške dotácie na prevádzku        

                              a mzdy na žiaka ZUŠ,JŠ,MŚ a školského zariadenia 

                          3. Stanovisko k návrhu zmeny VZN č.3/2009 bufety Sl.jaz. 

                             ‐ návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek a bungalovov v areály Sl.jaz. 

                             ‐ návrh za pridelenie 2 ks detských permanentiek pre súkromné chaty 

                          4. Schvaľovanie žiadostí o odpredaj pozemkov 

                          5. Stanovisko k nájmom Mesto Senec 

                          6. Stanovisko k návrhu VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii 

                               z rozpočtu mesta Senec 

                          7. Rôzne 

1. Zahájenie 

Dňa  25.01.2012  o 08:15  hod.  v budove  Mestského  úradu  v Senci    zasadala  finančná  komisia. 

Prítomných  privítal  predseda  komisie  Ing.  Gabriel    Agárdy    a oboznámil  členov  s programom 

zasadnutia.  

 2.  Stanovisko k návrhu dodatku č.2 k VZN č.4/2010 o výške dotácie na prevádzku   a mzdy na žiaka 

ZUŠ,JŠ,MŚ a školského zariadenia. 

 

2.1 

Rokovanie  začalo  prejednávaním   materiálu,  ktorý  predniesol   Mgr. Anton  Kubliniak  zo  školského 

úradu. 

Návrh  dodatku č.2 VZN č.4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ,JŠ,MŠ a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č.1 a 2 tohto VZN. 



Návrh uznesenia č.1/2012 

Finančná komisia zobrala predkladaný materiál na vedomie a  súhlasí 
s návrhom. 

Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0  

  

3. Stanovisko k nájmom Mesto Senec 

V treťom bode  finančná  komisia prerokovala    žiadosti Správy  cestovného  ruchu Senec  s.r.o., ktoré 

predniesol jej riaditeľ  Ing. Róbert Podolský. 

3.1 

Žiadosť    o stanovisko  k návrhu  zmeny  VZN  č.3/2009  –  bufety  Slnečné  jazerá 

Senec. 

Návrh uznesenia č.2/2012 

Finančná komisia prerokovala predložený návrh na úpravu výšky nájmu 
uvedenú v prílohe č.4 ods.6 VZN č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
zóna III. z doterajšej ceny 12,912 eur/m2/rok na čiastku 5,38 eur/m2/rok. 
Ďalej komisia navrhla vypustiť zónu III. z odseku 1. a 2. prílohy č.4 k VZN 
3/2009 o hospodárení s majetkom mesta a doplniť nový odsek č.11 
s názvom „ priľahlé plochy k stavbám na Slnečných jazerách “  zóna III. 
v cene 5,38/m2/rok. 

Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0  

3.2 

Návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek a bungalovov v areáli 

Slnečných jazier. 

Návrh uznesenia č.3/2012 

Finančná komisia  doporučuje  zvýšenie  podľa  predloženého návrhu.  

Hlasovanie:         za : 8                  proti: 1               zdržal sa: 0  

3.3 

Návrh za dodatočné pridelenie 2 ks detských permanentných vstupeniek pre 

súkromné chaty. 

 



Návrh uznesenia č.4/2012 

Finančná komisia  doporučuje  pridelenie 2 ks detských permanentných 
vstupeniek pre súkromné chaty. 

Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0  

 4. Schvaľovanie žiadostí o odpredaj pozemkov 

Ďalším bodom rokovania bolo prejednávanie žiadosti o odpredaj pozemkov. Materiály 

a žiadosti k odpredajom poskytla p. Ďurčová Jarmila z majetkového oddelenia. 

4.1   Ing. Lubomír Ševec 

     ‐     žiadosť o odkúpenie pozemku  

     ‐     o výmere  38 m2 

     ‐     parcela č.2541/1 

Návrh uznesenia č.5/2012 
Finančná komisia nedoporučuje odpredaj pozemku .  
 Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0  
 

          4.2  Ing. Pavol Širáň 

‐ žiadosť o odkúpenie pozemku 

‐ o výmere 21 m2 

‐ parcela č. 3499/65 

Návrh uznesenia č.6/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,- Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 

         4.3  Štefan Rigo 

–  žiadosť o odkúpenie pozemku 

– o výmere 21 m2 

– parcela č. 3499/64  

Návrh uznesenia č.7/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku  a to za cenu 120,-Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 

        4.4  Pavel Viktorín 

– žiadosť o odkúpenie pozemku 

– o výmere 21 m2 

– parcela č.4090/22 



Návrh uznesenia č.8/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,-Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 

 
4.5  Ing. Martin Jakubek s manž. 

– žiadosť o odkúpenie pozemku okolo rekr. chaty 

– Výmera 66 m2 

Návrh uznesenia č.9/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,- Eur/m2, 
alebo prenájom 5,38 eur/m2/rok podľa navrhovanej zmeny vo VZN 3/2009 
o nájmoch.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 

        4.6   Ing. Ján Ožvoldík 

– žiadosť o odkúpenie pozemku 

– o výmere 155 m2 

– parcela č.2371/370 

Návrh uznesenia č.10/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,-Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 

4.7  Anton Minárik 

– žiadosť o odkúpenie pozemku 

– parcela č.720/8 

Návrh uznesenia č.11/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,-Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 
4.8  Jasna Opavská 

– žiadosť o odkúpenie pozemku 

– o výmere 36,9 m2 

Návrh uznesenia č.12/2012 
Finančná komisia doporučuje odpredaj pozemku a to za cenu 120,-Eur/m2.  
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 



5. Stanovisko k nájmom Mesto Senec 

 

Následne  sa  prejednávali  žiadosti  o prenájom  nebytového  priestoru  na Hečkovej  ulici‐  Amfiteáter 

predná šatňa. 

5.1 

Žiadateľ FC GAFUGA v zastúpení Peter Galvánek 

Návrh uznesenia č.13/2012 
Finančná komisia doporučila prenájom na dobu neurčitú s 2 mesačnou 
výpovednou lehotou za cenu 1,-Euro/rok plus energie. 
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 
5.2 

Žiadateľ FC Starí páni v zastúpení František Pomšahár  

Návrh uznesenia č.14/2012 
Finančná komisia doporučila prenájom na dobu neurčitú s 2 mesačnou 
výpovednou lehotou za cenu 1,-Euro/rok plus energie. 
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa: 0 

 
6.  Stanovisko  k návrhu  VZN,  ktorým  sa  určuje  spôsob  a metodika  poskytovania  dotácii                             

z rozpočtu mesta Senec. 

6.1 

Predposledným  bodom  zasadnutia  bolo  prejednávanie  návrhu  VZN,  ktorým  sa  určuje  spôsob 

a metodika  poskytovania  dotácií  z rozpočtu  mesta  Senec.  Materiál  predložila  Mgr.  Viera  Žilková 

z právneho oddelenia. 

Návrh uznesenia č.15/2012 
Finančná komisia zobrala predmetný materiál na vedomie a v článku 6 ods. 
1 a 2  súhlasí s predloženým návrhom  „ a/ 700,-Eur  a  b/ 200,- Eur.“ 
Hlasovanie:         za : 9                  proti: 0               zdržal sa:  

 

 7. Rôzne 

 
7.1 Najbližší termín zasadnutia komisie je  14.3.2012/streda/ 8,15h. 

 

 



Zápis zo zasadnutia finančnej  komisie zo dňa 25.01.2012 vyhotovila zapisovateľka  Zuzana Árvová. 

 

                                                                                                    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                                                                     Ing. Agárdy Gabriel               

                                                                         Predseda finančnej komisie                                           


