
 

Z Á P I S N I C A   č. 1 

Zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 30.01.2013 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  

1) otvorenie  

2) zoznámenie sa s novým predsedom komisie podnikateľskej činnosti,  dôvod zmeny predsedu  

 3) predstava spolupráce členov a predsedu komisie podnikateľskej činnosti  

 4) diskusia 

 5) záver 

 

 
     Dňa  30.01.2013  sa  v sobášnej  sieni  MsÚ  konalo  zasadnutie  komisie  podnikateľskej  činnosti.  Prítomných  privítal  nový  

predseda komisie podnikateľskej činnosti p. Ladislav Nádaský. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 2) Členovia komisie boli informovaní, že bývalá preds. komisie M. Valachová sa vzdala funkcie, MsZ to akceptovalo a následne 
bolo  uznesením MsZ  č.135/2012  prijaté  : MsZ  odvoláva  predsedníčku  komisie  podnikateľskej  činnosti  p. Martinu Valachovú 
a uznesením MsZ č. 136/2012 prijaté : MsZ volí za predsedu komisie podnikateľskej činnosti p. Ladislava Nádaského. 
 

3)  Predseda navrhol členom komisie, aby sa zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konali vždy pred zasadaniami MsZ. 

Vymenoval všetky komisie MsZ a ich predsedov, komisie sú poradným orgánom. 

4)  diskusia :  ‐bývalá SCR zbúraná, bude tam výstavba budovy s administratívnymi priestormi 

‐ bývalá stará poliklinika, vypracováva sa štúdia, pripravuje sa projektová dokumentácia v tomto roku a v budúcom roku by sa 

mala začať výstavba novej zasadacej miestnosti pre MsÚ, novej sobášnej siene, klubovej miestnosti... 

‐p. Bittnerová informovala sa ohľadom plánovanej rekonštrukcie Msks, aby sa neuskutočňovala počas letnej turistickej sezóny. 

Odp. : rekonštrukcia sa týka okien, zateplenia a zriadenia výťahu. p. Nemcová : rekonštrukcia nebude veľkým zásahom. 

‐Synagóga : VÚC vykúpil za 1 Eur budovu Synagógy od židovskej náboženskej obce. Podmienkou židovskej náboženskej obce 

bolo, aby sa začala rekonštrukcia budovy do 5 rokov, inak im bude budova navrátená. Zrekonštruovať sa má predná budova a má 

byť zachovaný charakter budovy, v zadnej časti má byť realizovaná výstavba novej budovy „Info pavilónu“. Je vyhlásené verejné 

obstarávanie na projekty. 

‐Veľký letný karneval : p. Bittnerová navrhla, aby sa karnevalový sprievod začínal z námestia a nie až od gymnáziá, ako sa to 

organizovalo aj v minulosti, veľa občanov Senca by túto zmenu uvítalo. Túto myšlienku podporili aj ostatní členovia komisie. 

‐ Materské škôlky : viacerí členovia upozornili na problém s kapacitou materských škôlok v Senci. P. Nemcová spolu p. Nádaským 

informovali členov komisie, že sa doťahuje projektová dokumentácia ohľadom nadstavby škôlky na Kysuckej ul. 

‐záver : predseda sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 

 

 

                                                                                                                                             Ladislav Nádaský 
                                                                                                                                          Predseda komisie podniteľskej činnosti 
Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka 



 

Z Á P I S N I C A   č. 2 

Zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 15.05.2013 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  

1) otvorenie  
2) oboznámenie o vysledkoch rokovaní zo zasadnutia MsZ zo dňa 18.04.2013 
3)) diskusia 
 4) záver 
 
     Dňa 15.05.2013 sa v sobášnej sieni MsÚ konalo zasadnutie komisie podnikateľskej činnosti. Prítomných členov komisie a pána 

primátora privítal predseda komisie podnikateľskej  činnosti p. Ladislav Nádaský. Zároveň oboznámil prítomných s programom 

zasadnutia.  

 2) Primátor mesta Ing. K. Kvál informoval členov komisie o výsledkoch rokovaní na MsZ a dianí v meste: 
 
Záverečný účet mesta Senec – Výsledok  rozpočtového hospodárenia sa vyjadruje ako súhrnná bilancia zúčtovaných celkových 
príjmov  a výdavkov.  Pod  príjmami  a výdavkami  rozpočtu  obce  sa  chápu  bežné  príjmy  a bežné  výdavky  a kapitálové  príjmy 
a kapitálové  výdavky.  Súčasťou  príjmov  a výdavkov  rozpočtu  obce  nie  sú  finančné  operácie.  Z rozdielu  príjmov  a výdavkov 
vykázalo mesto  v roku  2012  v rámci  rozpočtového  hospodárenia  prebytok    1 237 929  eur.  Skutočný  prebytok  po  odpočítaní 
finančných operácií predstavuje sumu v celkovej výške 533 706 eur. Prebytok sa kumuloval niekoľko rokov, táto rezerva vznikla 
aj preto,  lebo niektoré plánované projekty sa nestihli zrealizovať. Prebytok sa plánuje  investovať do stavby domu na  farskom 
námestí, v ktorom bude okrem iného aj nová väčšia sobášna sieň. 
Senec je na 3. mieste ‐ ekonomicky stabilné mesto 
 
Mesto má „sociálny taxík“, 2/3 ceny boli financované zo štátneho rozpočtu, zvyšok financovalo mesto. Sociálny taxík má uľahčiť 
cestovanie k lekárovi najmä dôchodcom a telesne postihnutým.  
 
Projekt ‐ rekonštrukcia školy, sociálneho zariadenia, škôlky a parku : ZŠ na Tajovského ulici sa bude zatepľovať, MŠ na Košickej ul. 
bude sa realizovať nadstavba a teda pribudnú triedy, keďže je stále veľký počet neumiestnených detí (cca 100 detí do 4 rokov – 
neprijatých). Park pri Jednote na Sokolskej ul. sa bude zveľaďovať. 
 
Piccard Senec dostal do prenájmu pozemok na Slnečných jazerách na južnej strane ‐ pozemok po hoteli Amur v rozlohe 1656m² 
za  účelom  vybudovania  športového  areálu,  ktorý  by  mal  mať  plážové  ihrisko  pre  futbal,  hádzanú,  volejbal  a iné.  Plánujú 
organizovať aj medzinárodné podujatia, či už v plážovej hádzanej alebo v plážovom  futbale. Počas LTS  t.j. od 15.06. do 15.09. 
Piccard Senec poskytne možnosť využívania  ihriska návštevníkom areálu zdarma  (v určitých hodinách). Mimo LTS v mesiacoch 
apríl – jún a september – október nájomca poskytne predmet nájmu pre organizované školské akcie zdarma. 
 
Športová hala plánovaná na severe pri Holiday  alebo na konci stanového kempu – hľadá sa investor na jej realizáciu. Predbežná 
kalkulácia, ktorú robila firma Ingsteel je na  4 000 000 eur. 
 
Členovia  komisie  sa  informovali,  čo  sa  robí  pri  kruhovom  objazde  na  konci  Šamorínskej  ul.  Firma  si  tam  realizuje  vlastné 
parkovacie plochy pre svojich cca 58 automobilov a tiež vlastnú čerpaciu stanicu. 
 
Plánované  zmeny  vo  volebných  obvodoch  –  doteraz  bolo  6  volebných  obvodov,  ktoré  sa  plánujú  zredukovať  na  2  volebné 
obvody, okrsky by ostali nezmenené. Návrh bude predložený MsZ. Zredukovaním volebných obvodov by bolo viac voličov na 
jedného poslanca, čím by mal poslanec väčšiu vážnosť a zodpovednosť. 
 
Členovia  komisie  sa  informovali,  kedy bude dokončená  cesta pri  SJ  –  juh. Primátor:  cesta by mala byť dokončená do  konca 
mesiaca máj. 
 
Bývalá zrubová reštaurácia na SJ – juh :  príklep súdu uznaný, sú tam nový vlastníci. Uvidí sa, aká bude dohoda, za rozumnú cenu 
by mesto bolo ochotné odkúpiť  zostatky po bývalej  zrubovej  reštaurácií a pozemok by  sa upravil napr. na parkovacie miesta 
alebo by boli vybudované nové WC. 
 

                                                                                                                                             Ladislav Nádaský 
                                                                                                                                          Predseda komisie podniteľskej činnosti 



Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka 

Z Á P I S N I C A   č. 3 

Zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 29.05.2013 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  

1) otvorenie  
2) návrh úpravy VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorou sa upraví prevádzková doba 
v zóne Slnečné jazerá v článku 7 bod 1 písm. a) a c) nasledovne: od 06.00 hod. do 01.00 hod. Od 24.00 hod. je povolená len 
prísluchová hudba. 
3)) diskusia 
 4) záver 
 
     Dňa 29.05.2013 sa v sobášnej sieni MsÚ konalo zasadnutie komisie podnikateľskej činnosti. Prítomných členov komisie privítal 

predseda komisie podnikateľskej činnosti p. Ladislav Nádaský. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 2) Návrh uznesenia č. 1/2013 : Komisia podnikateľskej činnosti súhlasí s predloženým návrhom úpravy VZN č. 1/2011 v článku 7 

bod 1.  písm. a) a c) nasledovne: prevádzková  doba prevádzkarní pohostinských služieb bude predĺžená od 06.00 hod. do 01.00 

hod,  pričom  od  24.00  hod.  bude  povolená  iba  prísluchová  hudba.   Návrh  úpravy  VZN  č.  1/2011  o pravidlách  času  predaja 

v obchode a času prevádzky služieb ako  je hore uvedené komisia podnikateľskej činnosti odporúča a predkladá Mestskej rade 

a Mestskému zastupiteľstvu na jeho schválenie. 

Odôvodnenie: Dôvodom schválenia úpravy VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v článku 
7 bod 1. písm a) a c) je podľa predloženej dôvodovej správy Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. zvýšený záujem o predĺženie 
prevádzkovej  doby  zo  strany  turistov,  ktorí  argumentujú  predĺženou  prevádzkovou  dobou  pohostinských  zariadení  v iných 
strediskách cestovného  ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby pohostinských zariadení na 
Slnečných jazerách predložili aj prevádzkovatelia týchto zariadení zo severnej strany SJ. 
 

Hlasovanie: 

Za:   7            Proti:   0            Zdržal sa:     0   

Poznámka: Komisia podnikateľskej  činnosti zároveň navrhuje, aby bol počas LTS na Slnečných  jazerách zvýšený počet hliadok 

mestskej polície a v prípade, že hore uvedený návrh bude schválený MsZ, aby sa po ukončení LTS 2013 zhodnotilo, čo priniesla 

táto úprava VZN č. 1/2011. 

3) diskusia 
 
4) záver 
 

 

 

                                                                                                                                             Ladislav Nádaský 
                                                                                                                                          Predseda komisie podniteľskej činnosti 
Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Z Á P I S N I C A   č. 4 
 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej činnosti konanej dňa 18.9.2013 
 

Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 1) otvorenie  

 2) oboznámenie o vysledkoch rokovaní zo zasadnutia MsZ zo dňa 05.09.2013 

 3) diskusia 

 4) záver 

 

Dňa 18.9.2013 sa v sobášnej sieni MsÚ v Senci konalo zasadnutie komisie podnikateľskej činnosti. Prítomných privítal 

predseda komisie p. Ladislav Nádaský a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. 

2) Povodne v Senci - Desiatky hasičov boli v pohotovosti z dôvodu zaplavenia niektorých častí mesta Senec 
(Pezinská a Za štiftom) . Na inkriminovaných miestach odčerpávali vodu zo zaplavených objektov. Mesto Senec 
riešilo tento  problém, ktorý spôsobili silné dažde veľmi promptne a urobilo sa maximum. Celý problém mesto riešilo 
aj s BVS a prijali sa opatrenia, ak by sa situácia v budúcnosti opakovala. 

Ustanovenie  volebných  obvodov  a volebných  okrskov  na  nastávajúce  voľby,  ktoré  sa  budú  konať  v roku  2013 

a 2014 – Došlo k zmene volebných obvodov, z pôvodných 6 volebných obvodov sú 2 volebné obvody, čím sa vytvorí 

väčšia volebná základňa. Volebných okrskov bude 13. 

Regionálna skládka KO v Senci – Súčasný prevádzkovateľ skládky Fi AVE Bratislava, s.r.o. zneškodňuje KO zvážaný 

z mesta Pezinok. Podľa rámcovej zmluvy o zvoze a zneškodňovaní KO, ktorú má mesto uzatvorenú s Fi AVE na dobu 

neurčitú minimálne  však na  10  rokov mesto  Senec počítalo  s využívaní  tejto  skládky na min.  10  rokov,  čo by pri 

pokračovaní zvozu KO mestom Pezinok na skládku v Senci nebolo možné, nakoľko by sa skládka vyčerpala skôr ako za 

10  rokov. Mesto  Senec  prijalo  uznesenie,  že  okolité  pozemky  a parcely  pri  jestvujúcej  skládke  KO  sú  blokované 

v územnom pláne a rozloha skládky sa tak nemôže zväčšovať. 

Chata SJ (bývalá chata MH) – odpredaj chaty sa nezrealizoval, nakoľko sa nikto neprihlásil. V tejto budove sa plánuje 

zriadenie materskej  škôlky.  Bude  sa musieť  urobiť  rozsiahla  rekonštrukcia.  Spočiatku  bola  vízia  zriadenia  „domu 

dôchodcov“, ale  toto sa nakoniec vyrieši nadstavbou nad existujúcou budovou strediska sociálnych služieb,  čím sa 

vytvorí kapacita 30 miest, ktorá  by už mala byť pre mesto Senec postačujúca. Uvedený projekt je podaný a malo by 

to byť doriešené do konca roka 2013. 

Online  prenosy  a videoarchív  zasadnutí MsZ  v Senci  – Mesto  Senec  prijalo  uznesenie,  ktorým  schválilo  online 

prenosy a videoarchiváciu zo zasadnutí MsZ v Senci. Podľa návrhu poslankyne p. M. Valachovej a OZ MOJE MESTO je 

predpokladaná výška odmeny pre dodávateľa za jedno zastupiteľstvo – online prenos cez internet je 190 Eur vrátane 

spracovania a autorských práv. 

Obnova fasády MsKs – V súčasnosti sa realizuje  kompletná obnova fasády objektu Mestského kultúrneho 
strediska (kultúrneho domu) 1. a 2. NP na Mierovom námestí v Senci.  

 

Zapísala: Blanka Šušlová – tajomníčka                                                            Ladislav Nádaský    
                                                                                                      Predseda komisie podnikateľskej činnosti                                             



  

 


