
Z Á P I S N I C A č.5 

Z finančnej komisie 

 

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

09.11.2016 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  
1. Zahájenie 

2. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady 

3. Stanovisko k návrhu Dodatku č.3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob 

a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č.1/2012 

4.  Žiadosti o vyjadrenie a určenie ceny k odpredajom. 

5.  Návrhy na zriadenie vecných bremien. 

6.  Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

mesta Senec 

7. Rôzne 

 

1. Zahájenie  

Dňa 9.11.2016 o  8:15 hod. vsobášnej miestnosti  v  budove Mestského úradu v Senci zasadala 

finančná komisia.Prítomných privítal predseda komisie Ing. Mikuláš Bertók,  informoval ich 

o pribudnutí  3 materiálov do bodu rôzne a určil poradie ichprejednávania. 

2. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady 

Návrh uznesenia č.53/2016 

FK súhlasí s predloženým návrhom VZN. 

Hlasovanie:    za:    6/ Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, / 

proti:  0 
zdržal sa:    0 
 

3.  Návrh prílohy č.7 k  VZN 4/2010 výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, ZUŚ, MŠ 

Návrh predložil Mgr. Anton Kubliniak vedúci školského úradu.  

 



Návrh uznesenia č. 54/2016 

FK berie na vedomie predložený návrh a posúva ho na ďalšie prekovanie 
do MR a MsZ. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  
 

4. Stanovisko k návrhu Dodatku č.3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií 

z rozpočtu Mesta Senec č.1/2012 

Žiadosť predložila Mgr. Žilková Viera z právneho oddelenia. 

Návrh uznesenia č. 55/2016 

FK doporučujeschváliť predložený návrh dodatku č.3 k VZN bez zmien. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  
 

5. Informácia k návrhu rozpočtu na rok 2017 

Návrh predložila Ing. Matúšová vedúca ekonomického odd. mesta Senec a zároveň oboznámila 

prítomných členov komisie s jeho obsahom. 

Návrh uznesenia č.56/2016 

FK schvaľuje predložený návrh a doporučuje 5% zvýšenie dotácií pre 
občianske združenia pôsobiace v meste Senec. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  
 

5.     Žiadosti o vyjadrenie a určenie ceny k odpredajom. 

5.1 Martin Bakuš a Alžbeta Horinová 

Žiadosť o odpredaj pozemku.  

‐C‐KN Parc. č.2310/2 o výmere cca 100 m2   

 

 



Návrh uznesenia č.57/2016 

Finančná komisiadoporučuje odpredaj a to za cenu 120,- Eur/m2. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  
 

5.2 Jozef Lupták s manž.   

Žiadosť o odpredaj pozemku.  

‐C‐KN Parc. č.720/8 o výmere cca 25 m2   

Návrh uznesenia č.58/2016 

Finančná komisianedoporučuje odpredaj. 

 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  

 

5.3 Rezníčková Stanislava a Rezníčková Iva 

Žiadosť o odpredaj pozemku . 

C‐KN Parc. č.2310/2  o výmere 110 m2 

Návrh uznesenia č.59/2016 

Finančná komisiadoporučujeodpredaj a to za cenu 120,- Eur/m2. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  

 

5.4 Ing. Matúš Lenhart a manž. Janka 

Žiadosť o odpredaj nehnuteľností.  

C‐KN  Parc. č. 397/4  o výmere cca 80 m2 

 

 



Návrh uznesenia č. 60/2016 

Finančná komisianedoporučuje odpredaj. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  

 

6. Návrh na zriadenie vecného bremena. 

6.1 Západoslovenská distribučná a.s. /Fučíkova NNK/ 

Návrh na zriadenie vecného bremena. 

C‐KN Parc. č. 1567/1  o výmere 14652 m2 

E‐KN Parc. č. 1622/2  o výmere 1447 m2 

C‐KN Parc.č. 1466/1  o výmere 4933 m2 

E‐KN Parc.č. 1622/7 o výmere 245 m2 

E‐ KN parc.č. 1622/3 o výmere 212m2 

E‐ KN parc.č. 1623/1  o výmere 495 m2 

 

Návrh uznesenia č. 61/2016 

Finančná komisiadoporučujezriadenie vecného bremena v rozsahu GP a to 
bezodplatne. 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  

 

6.2 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /vodovod, kanalizácia‐ Nitrianska/ 

Návrh na zriadenie vecného bremena. 

E‐KN Parc. č. 1536/1  o výmere 1168 m2 

 

 

 



Návrh uznesenia č.62/2016 

Finančná komisiadoporučuje zriadenie vecného bremena v rozsahu GPa to 
bezodplatne. 

 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  

 

7.  Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec 

Návrh uznesenia č. 63/2016 

Finančná komisiadoporučuje návrh predloženého VZN. 

 

Hlasovanie:    za:    6   / Bertók, Németh,  Harvanová‐Černayová, Agárdy, Szabo, Krajčovič, /                                     

                         proti:  0 
                         zdržal sa:    0  
 

8.  Návrh všeobecného záväzného nariadenie Mesta Senec o ustanovení miestneho poplatku za 
rozvoj na území mesta Senec 

 
Návrh uznesenia č. 64/2016 

Finančná komisiadoporučuje predložený návrh s nasledovnými sadzbami 

Sadzby poplatku: 
 

stavby na bývanie  

– výška sadzby 30 EUR za každý aj začatý m2, (pozn.: mesto môže pre 
každú sadzbu ustanoviť sumu v rozmedzí od 10 EUR do 35 EUR, na základe 
vlastného uváženia a rozhodnutia), 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  

– výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2, 

 



priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu  

– výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2, 

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so 
zárobkovou činnosťou  

– výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2 a 

ostatné stavby  

– výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2. 

 

9.Záver 

V závere zasadnutia predseda komisie Ing. Bertók  Mikuláš  poďakoval  všetkým  prítomným za účasť 

a po dohode s ostatnými členmi finančnej komisie stanovil termín nasledujúceho zasadnutia na 

2.11.2016.  

Zápis	zo	zasadnutia	finančnej	komisie		vyhotovila		:	Zuzana	Árvová 

 

                                                                                                           Ing. Mikuláš Bertók 

Predseda  finančnej komisie           

 

 

 

 

 

 


