
Z Á P I S N I C A č.5  

Z  finančnej komisie 

 

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

23.05.2012. 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  1. Zahájenie 

                         2. Dôvodová správa / výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb/ 

                         3. Nájomná zmluva medzi Mestom Senec  a  Správou cestovného ruchu Senec  s.r.o. 

                         4. Návrh na zámenu pozemkov . 

                         5. Návrh príspevku do Peňažného účelového fondu. 

                         6. Návrh výšky kúpnej ceny. 

                         7. Rôzne 

1. Zahájenie 

Dňa 23.05.2012 o 08:15 hod. v budove Mestského úradu v Senci sa uskutočnilo  zasadnutie finančnej  

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

zasadnutia.  

2. Dôvodová správa‐ výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb 

Rokovanie  začalo  prejednávaním  materiálu,  ktorý  predložila  PhDr.  Jana  Matulová  

vedúca  odboru  sociálnych  služieb  mesta.  Problematiku  poskytovania  sociálnych  služieb,  spôsob 

určenia  úhrady,  výšku  úhrady  a spôsob  platenia  úhrady  odprezentovala   Murd.  Emese Dobošová 

predsedkyňa sociálnej a zdravotnej komisie. 

                

Návrh uznesenia č.29/2012 

Finančná komisia berie dôvodovú správu na vedomie a doporučuje 
dorovnanie odvodu za poskytované služby podľa návrhu sociálnej 
a zdravotnej komisie. 
 
 Hlasovanie:        za:8                        proti: 0                   zdržal sa: 0 
 

 



3. Nájomná zmluva č.14/2009/poz  medzi Mestom Senec  a  Správou cestovného ruchu Senec  

s.r.o. 

V bode č.3 sa prerokovávala informácia, ktorú predložila Mgr. Žilková s právneho odd. Jej predmetom 

bolo doplnenie  parcelných  čísiel  a   úprava  nájomnej  zmluvy  č.14/2009/poz  ,ktorá  je  uzatvorená 

medzi Mestom  Senec ako prenajímateľom a správou cestovného ruchu s.r.o. ako nájomcom. 

Návrh uznesenia č.30/2012 

Finančná komisia berie informáciu na vedomie a súhlasí s dopInením  
a úpravou chýbajúcich údajov. 
 
 Hlasovanie:        za:8                        proti: 0                   zdržal sa: 0 
 

4. Návrh na zámenu pozemkov 

Ďalším  bodom  zasadnutia  bol  návrh    Ing.  Juraja  Nádaského  v ktorom  žiada  zámenu  pozemkov 

v lokalite Slnečné jazerá. V tomto bode sa s dôvodu príbuzenského vzťahu hlasovania nezúčastnil Ing. 

Martin Nádaský /člen finančnej komisie/.  

                 ‐p.č. 2371/139 o výmere 536 m2 / vlastník Ing.Juraj Nádaský s manž./  

                ‐ p.č. 2206/14 a 2206/10 výmera 10m2 a 26m2 /vlastník Ladislav Nádaský splnomocnil  

Ing.Juraja Nádaského zastupovaním/ 

 

                ‐ p.č. 2238/4 výmera 67 m2 / vlastník Mesto Senec/ 

               ‐ p.č. 2206/11 výmera 10m2 / vlastník Mesto Senec/ 

               ‐p.č. 2566/3 výmera 40m2 / vlastník Mesto Senec/ 

                 

Návrh uznesenia č.31/2012 

Finančná komisia nesúhlasí so zámenou pozemkov , zároveň poveruje Ing. 
Agárdyho aby na najbližšom zasadnutí  MsZ v bode rôzne podal návrh na 
určenie zón v lokalite Slnečných jazier na pozemky týkajúce sa dopredaja.  

Hlasovanie:         za: 0                        proti: 6                   zdržal sa: 1                nehlasoval:1 

                         

 5. Návrh príspevku do Peňažného účelového fondu 

Predmetný materiál t.j. Návrh príspevku do Peňažného účelového fondu ŠK SFM Senec‐ Veľký Biel na 

rok 2012 predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky mesta.  Napriek pozvaniu zo 

strany predsedu finančnej komisie sa na zasadnutie nedostavili ani zástupcovia športovej komisie ani 

predstavitelia ŠK‐SFM Senec ‐ Veľký Biel. Členovia finančnej komisie navrhli rôzne varianty o ktorých 

sa jednotlivo hlasovalo:  

   



Návrh uznesenia č.32a/2012 

Finančná komisia navrhuje do objasnenia účelu  čerpania zástupcami ŠK –
SFM Senec neprispieť do Peňažného účelového fondu žiadnymi finančnými  
prostriedkami.  

Hlasovanie:         za: 3                        proti: 3                   zdržal sa: 2 

 

Návrh uznesenia č.32b/2012 

Finančná komisia navrhuje príspevok do Peňažného účelového fondu vo 
výške 20 000 ,- Eur s tým, že  2/3 budú použité na deti a mládež a 1/3 na 
dospelých a ostatné. Ďalej navrhuje vyžiadať od zástupcov ŠK- SFM Senec 
predloženie napĺňania fondu a jeho plánu napĺňania na rok 2012. 

Hlasovanie:         za: 5                        proti: 3                   zdržal sa: 0 

 

Návrh uznesenia č.32c/2012 

Finančná komisia navrhuje zmeniť štatút Peňažného účelového fondu a 
v kapitole účel, klásť dôraz na činnosť mládeže v pomere (2/3  financií pre 
deti, mládež a 1/3 financií pre dospelých) 

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

 

Návrh uznesenia č.32d/2012 

Finančná komisia navrhuje napĺňať Peňažný účelový fond pomerným 
spôsobom, aby aj ŠK –SFM Senec bol povinný napĺňať fond dopredu 
určeným spôsobom, ktorého pomer určí MsZ./ napr. 1:1/ 

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

 

6. Návrh výšky kúpnej ceny 

Materiál  spracovala  a predložila  na  prerokovanie  Mgr.  Gramličková  z majetko‐právneho  odd.  

Pozemok  C‐KN  p.č.439  o výmere  787  m2,  k.ú.  Senec  je  nevysporiadaný  pozemok,  t.z.  že  nemá 

založený  list vlastníctva. Keďže   pozemok  slúži z jednej  strany ako prístupová miestna komunikácia 

pre  sídlisko  Bautech“  a z druhej  strany  je  naplánovaná  zástavba  rodinných  domov  je  potrebné 

majetkoprávne vysporiadanie tohto pozemku. Identifikáciou a geometrickým plánom sa zistilo, že sa 

jedná o pôvodnú PK p.č. 308 cestu vedenú v PK vl.č.2997, k.ú Senec vo vlastníctve Karlovsky Mihály 

a manž. Simo Anna – právny predchodcovia p. Ľubice Adamišovej, ktorá  je ochotná dohodnúť sa na 



odpredaji  predmetného  pozemku.  Členovia  finančnej  komisie  opätovne  navrhli  rôzne  varianty 

o ktorých sa jednotlivo hlasovalo:  

 

Návrh uznesenia č.33a/2012 

Finančná komisia nedoporučuje odkúpenie pozemku. 

Hlasovanie:         za:3                        proti: 0                   zdržal sa: 0         nehlasovali: 5 

 

Návrh uznesenia č.33b/2012 

Finančná komisia navrhuje odkúpiť pozemok a to za cenu 40,-Eur/m2. 

Hlasovanie:         za:2                       proti: 0                   zdržal sa: 0         nehlasovali: 6 

  

Návrh uznesenia č.33c/2012 

Finančná komisia navrhuje odkúpiť pozemok a to za cenu 50,-Eur/m2. 

Hlasovanie:         za:2                       proti: 0                   zdržal sa: 0         nehlasovali: 6 

Návrh uznesenia č.33d/2012 

 

Finančná komisia navrhuje odkúpiť pozemok a to za cenu 45,-Eur/m2. 

Hlasovanie:         za:4                       proti: 0                   zdržal sa: 0         nehlasovali: 4 

 

Konečný verdikt k bodu č.6:  

Nakoľko  ani  jeden  z   návrhov  neprešiel  hlasovaním,  finančná  komisia nezaujala    k predmetnému 
bodu stanovisko. 

 

 

Zápis zo zasadnutia finančnej  komisie zo dňa 23.05.2012 vyhotovila zapisovateľka  Zuzana Árvová. 

 

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

                                                                                                                     Ing. Agárdy Gabriel               

                                                                         Predseda finančnej komisie                                           


