
Z Á P I S N I C A   č. 2 

Zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 27.04.2011 

 

 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1) Otvorenie 

2) MHD ‐ Senec – základný  koncept ‐ prezentácia materiálu 

3) Pomoc pri komunikácii podnikateľov s mestom ‐ e government a jeho možnosti   ‐   prezentácia 

4) Prerokovanie čl.1 ods.6 a čl. 3 prílohy č.4   ‐  VZN č. 3/2009  o hospodárení s majetkom mesta ‐ prijatie 

uznesenia komisie s konkrétnym návrhom na zmenu výšky nájomného ‐ postúpenie materiálu  na prerokovanie 

do finančnej komisie a mestskej rady 

5) Interpelácia na vedenie mesta Senec k zverejňovaniu podlimitných, podprahových zákaziek a  zákaziek s 

nízkou hodnotou na internete pre zabezpečenie lepšej hospodárskej súťaže 

6) Diskusia 

7) Záver 

 

 

     Dňa 27.04.2011 o 15,30 hod. v sobášnej sieni MsÚ zasadala komisia MsZ  (komisia podnikateľskej činnosti). 

Prítomných privítala predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti p. Martina Valachová. Zároveň oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia.  

 

2. bod programu – MHD ‐ Senec – základný  koncept ‐ prezentácia materiálu  

p. Valachová predstavila členom komisie pána Andrássyho, ktorý následne predniesol členom komisie základný 

koncept  MHD  v Senci.  Pán  Andrássy  zastáva  názor,  že  Senec  potrebuje  zabezpečiť  bezpečný,  plynulý 

a pravidelný  chod  MHD  pre  občanov  a týmto  pomáhať  v riešení  otázky  dopravného  spojenia  z mesta  do 

priľahlých okrajových častí Senca.  Plánom je prispôsobiť časy a miesta zastávok daného kyvadlového spojenia, 

aby vyhovoval väčšine. Spôsobov prevádzkovania  je viacero, za najvýhodnejší z dôvodu odbremenenia mesta 

považuje  taký,  že  by MHD  pre mesto  prevádzkovala  firma.    Zároveň  informoval  členov  komisie,  že  režijné 

náklady na prevádzku minibusu, ktorý považuje za vhodný na tento typ dopravy sú cca 89623 Eur (v tejto sume 

sú  zahrnuté  náklady  na  vozidlo,  vodiča,  naftu,  neočakávané  náklady).  Pani  Valachová  informovala  členov 

komisie,  že podľa  jej  informácií mesto platí  ročne  za prevádzku vláčika  cca 66387 Eur a rovnakou  sumou by 

podľa  vyjadrenia  p.  primátora  Ing.  Kvála bolo mesto ochotné  prispievať  na prevádzku MHD  v Senci. Viacerí 

členovia komisie sa zhodli, že by bolo potrebné najprv dať vypracovať štúdiu, výskum ako by bola prípadne táto 

MHD využívaná a nakoľko by bola vyťažená, či by bola efektívna. Aké množstvo spojov by bolo potrebných a či 

by  sa  logistické centrá  finančne podieľali na prevádzke MHD. Väčšina sa  tiež  zhodla,  že by  to  zvýšilo úroveň 

mesta a pomohlo by to  ľuďom, pre ktorých  je obtiažne denne dochádzať autom do zamestnania v okrajových 

častiach mesta Senec. 



Návrh  uznesenia  č.  2/2011  :  Komisia  podnikateľskej  činnosti  doporučuje,  aby MsZ  odsúhlasilo  návrh  dať 

vypracovať štúdiu ohľadom MHD v meste Senec 

Odôvodnenie: Väčšina členov komisie sa zhodla, že súčasná prevádzka mestského vláčika je peknou atrakciou 

hlavne počas letnej turistickej sezóny, ale prevádzka MHD v meste Senec by zvýšila celkovú úroveň mesta a jej 

obyvatelia by takúto službu určite radi uvítali. 

Za:   7              Proti:  1              Zdržal sa:   1 

 

3.  bod  programu  –  Pomoc  pri  komunikácii  podnikateľov  s  mestom  ‐ e  government  a  jeho  možnosti    ‐   

prezentácia  

p. Valachová privítala p. Petra Surového, ktorý bol poverený starostom Chorvátskeho Gróbu na vypracovanie e 

governmentu v tejto obci a teda má skúsenosti.  Pán Surový vysvetlil formou prezentácie členom komisie čo je 

e  government  a jeho  výhody  a využitie.  E  Government  je  elektronickou  formou  výkonu  verejnej  správy  pri 

aplikácii  informačno‐komunikačných  technológií    v procesoch  verejnej  správy.  Elektronizácia  verejnej 

správy bude  výrazným  prínosom  pre  občanov,  podnikateľov,  štátnu  správu  i samosprávu,  pretože  zníži 

neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú 

realizáciu  rovnakých  úkonov.  Občan  i podnikateľ  bude môcť  vybaviť  úradné  záležitosti  na  jednom mieste, 

prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača. Údaje sa budú vyžadovať od občana iba 

jedenkrát.  Občan  alebo  podnikateľ,  ktorý  bude  disponovať zaručeným  elektronickým  podpisom,  bude  tieto 

procesy  vybavovať  prostredníctvom  ústredného  portálu  verejnej  správy,  ktorý  bude  jednotným  vstupným 

bodom do systému. Verejná správa bude efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania vďaka 

postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie. Prirodzene sa tým 
znížia náklady. Ďalej  pán  Augustín  Mrázik  bližšie  prezentoval  e  government  a jeho  využitie  konkrétne 

v samospráve  pri  práci  s miestnymi  daňami  a tiež  systém,  ktorý  uľahčí  spoluprácu  jednotlivých  oddelení 

mestského úradu. Dôležité je, aké informácie bude samospráva ponúkať na webe podnikateľom, ak chce mesto 

hospodárne nakladať  s financiami  a majetkom,  tak  akúkoľvek  vec,  ktorú  chce  získať  z vonka, napr. objednať 

nejakú firmu na určitú zákazku pre mesto, tak bez ohľadu na jej cenu by mala tieto informácie zverejňovať, aby 

sa našla čo najvýhodnejšia alternatíva. Takto by o týchto zákazkách boli naši podnikatelia  informovaní a mohli 

sa o tieto zákazky uchádzať. Pani Valachová  informovala  členov komisie, že mesto bude vyhlasovať výberové 

konanie na firmu, ktorá bude e government v samospráve Senca realizovať.  

 

4. bod programu – Prerokovanie  čl.1 ods.6 a  čl. 3 prílohy  č.4    ‐  VZN č. 3/2009  o hospodárení  s majetkom 

mesta ‐ prijatie uznesenia komisie s konkrétnym návrhom na zmenu výšky nájomného ‐ postúpenie materiálu  

na prerokovanie do finančnej komisie a mestskej rady.  

Pani  Valachová  informovala  členov  komisie  podnikateľskej  činnosti,  že  na  zasadnutí  MsZ  sa  diskutovalo 

o zvýšení  ceny  prenájmu  pozemkov  pre  priľahlé  terasy  k prevádzkam,  ktorá  je  v súčasnosti  vo  výške  5,13 

Eur/m²/ rok. Pre porovnanie uviedla, že za terasu o rozlohe cca 40m² platí podnikateľ v Senci cca 200 Eur ročne 

a v Pezinku za  rovnakú  terasu cca 600 Eur. Členovia komisie diskutovali ohľadom navrhnutého zvýšenia ceny 

prenájmu  za  terasy  a zhodli  sa  na  tom,  že  ako mesto  sústredeného  cestovného  ruchu  potrebujeme  pekné 

terasy priľahlé k prevádzkam, ktoré slúžia nielen našim občanom, ale aj rekreantom nášho mesta a vzhľadom 

na vysoké náklady, ktoré majitelia týchto terás vynakladajú na ich zhotovenie a údržbu by nebolo správne cenu 

prenájmu zvyšovať, ale zachovať v súčasnej výške a tým dobrý vzhľad pešej zóny, kde  je sústredených najviac 

terás podporiť.    



Návrh uznesenia  č. 3/2011  : Komisia podnikateľskej  činnosti doporučuje, aby   MsZ nezvyšovalo a zachovalo 

v súčasnej výške cenu prenájmu pozemkov, na ktorých sú zriadené priľahlé terasy k prevádzkam. 

Odôvodnenie: členovia komisie podnikateľskej činnosti sa zhodli, že v záujme zachovania počtu terás v meste 

a ich úrovne vzhľadu nesúhlasia so zvyšovaním ceny prenájmu za pozemky pod terasami.  

Za:   8             Proti:   0            Zdržal sa:     0   

(  p.  Ing.  Szilárd Námeth  sa  tohto  hlasovania  nezúčastnil,  nakoľko  sa  počas  zasadnutia  komisie  ospravedlnil 

a odišiel) 

5. bod programu – Interpelácia na vedenie mesta Senec k zverejňovaniu podlimitných, podprahových zákaziek 

a    zákaziek  s  nízkou  hodnotou  na  internete  pre  zabezpečenie  lepšej  hospodárskej  súťaže 

 

p.  Valachová  informovala  členov  komisie  o vysokej  výške  hranice  ceny  obstarávania,  pričom  všetky 

obstarávania  s hodnotou  nižšou  ako  10 000  eur  pri  obstarávaní  tovarov  a služieb  a 20 000  eur  pri 

obstarávaniach stavebného charakteru  nemusia byť zverejňované. Všetci členovia sa zhodli a navrhli, aby pani 

Valachová predniesla na zasadnutí MsZ, že všetky výberové konania na obstarávanie  je potrebné zverejňovať 

bez ohľadu na výšku ceny. Mesto Senec by malo zverejňovať aj menšie, podprahové zákazky z dôvodu  lepšej 

hospodárskej súťaže. 

Návrh uznesenia  č. 4/2011  : Komisia podnikateľskej  činnosti  žiada, aby  sa mestské  zastupiteľstvo a vedenie 

mesta zaoberalo zverejňovaním podlimitných zákaziek. 

Odôvodnenie: Členovia komisie sa zhodli, že je potrebné zverejňovať všetky zákazky, aj s nižšou hodnotou a to 

najmä z dôvodu zlepšenia hospodárskej súťaže a efektívnejšieho nakladania s majetkom mesta. 

Za:    8            Proti:  0            Zdržal sa:   0 

 

 

6. a 7. bod programu ‐ Zasadnutie komisie pokračovalo krátkou diskusiou do záveru zasadnutia. 

 

 

 

                                                                                                                           Martina Valachová 

                                                                                                                          Predsedníčka komisie MsZ 

 

 

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka 

V Senci, dňa 04.05. 2011 


