
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	5/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

14.11.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Privítanie prítomných. 
2. Kontrola uznesení. 
3.  Návrh názvov ulíc. 
4.    Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule k soche A. M. Szencziho. 
5.   Návrh VZN o pamätihodnostiach Mesta Senec.  
 6.  R ô z n e. 
 

 
                   
 
           Dňa 14.11.2012 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania.  Prítomných privítal aj predseda komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred 
ospravedlnili Mgr. art. Karin Krigovská a Jozef Algayer. 
 

2. Kontrola uznesení. 
 

3. Návrh názvov ulíc – pri lokalite Mlynský klín: 
 
Okružná ulica  - Kör utca 
Lesná ulica  -  Erdei utca 
Jedľová ulica  - Jegenyefenyő utca 
Smreková ulica  - Lucfenyő utca 
Borovicová ulica –Búrfenyő utca 
Borievková ulica  -  Boróka utca 
 
Vyznačené na mape  -  príloha č. 1. 
 

Návrh uznesenia č. 11/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  
navrhuje MsR a MsZ  schváliť názvy ulíc pri lokalite Mlynský klín. 
 

Odôvodnenie: komisia sa rozhodla pre tieto názvy ulíc . 
Hlasovanie:  
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
 
 



4. Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule k soche A. M. Szencziho. 
Túto žiadosť sme dostali od Základnej organizácie Csemadok v Senci v ktorej žiadajú 
mesto o vyhotovenie pamätnej tabule k soche A. M. Szencziho v štyroch jazykoch. 
Príloha č. 2. 
Komisia súhlasí s vyhotovením pamätnej tabule s pripomienkou -  aby bolo 
s jednotným vizuálom vrámci všetkých kultúrnych pamiatok. 

 
Návrh uznesenia č.12/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania doporučuje MsR 
a MsZ prerokovala žiadosť a súhlasila s vyhotovením tabule. 
 
Odôvodnenie: komisia sa rozhodla , aby sa dala vyhotoviť  pamätná  tabuľa. 
 
Hlasovanie:  
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
5.   Návrh VZN o pamätihodnostiach Mesta Senec.  
 

Zasadnutia sa zúčastnil pozvaný hosť – Mgr. Gábor Strešňák – riaditeľ Múzea v Senci. 
Predložil návrh VZN o pamätihodnostiach Mesta Senec. Komisia súhlasí s VZN v takej 
podobe ako je to spracované.. 
 Príloha č. 3. 
 
Návrh uznesenia č. 13/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  navrhuje 
schváliť VZN o pamätihodnostiach mesta MsR a MsZ.    
 
Odôvodnenie: sú to naše mestské pamiatky po našich predkoch.  
 
 
Hlasovanie:  
za:7  proti:0  zdržal sa:0  

 
6. Rôzne:- 
 
                                                                         
                                                                       Mgr. Rudolf Galambos 
         Predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. A. Vinczeová, tajomníčka komisie   
 Senec 19.11.2012 
 
 


