
Z Á P I S N I C A   č.  4 

           zo zasadnutia Komisie športu pri MsZ v Senci konaného dňa 28. 5. 2012 

 

Prítomní:   

Ing. Gubáni, Mgr. Bertok, K. Bednárik, Ľ. Haris, Mgr. Chríbik, I. Kolembus  

Neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Mrva, Ing. Rebrošová, M. Farkas 

Prizvaní:    p. Nemcová – viceprimátorka – neprítomná – ospravedlnená                              
          Mgr. Lauková – neprítomná – ospravedlnená                               

Ing. arch. Z. Szabó , p. Čolovičko 
 

Program : 

1. Privítanie, informácie predsedu komisie 

2. Mestská športová hala – informácia predsedu 

3. Návrh kritérií prideľovania dotácií a udelenie ceny Športovec roka 

4. 2. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier – informácie, prípravy 

5. Rôzne 

 

K bodu 1) 

Predseda komisie Ing. Gubáni privítal prítomných členov komisie a aj Ing. arch. Z. Szaba 
s kolegom p. Čolovičkom – zástupcov stavebnej spoločnosti BIGS s.r.o. a zahájil dnešné 
rokovanie. 

 

K bodu 2) 

Ing. arch. Szabo predložil vypracovanú štúdiu multifunkčnej športovej haly v Senci , ktorá by 
bola na Slnečných jazerách – Sever, na 2 ha pozemku, ktorý patrí do majetku mesta. Mesto by 
poskytlo pozemky a investor by vybudoval halu a vonkajšie plochy v okolí haly.  Zastavanosť 
cca 3900 m2 , plocha haly 64 x 37 m, rieši športovú plochu, šatne, kapacita haly pre divákov 
do cca 800 osôb, na prízemí 25 m bazén s dvomi dráhami + regenerácia. Na poschodí 
kancelárie pre športové kluby, šatňa pre rozhodcov, antidopingová miestnosť, toalety, 
posilňovňa, úplne hore kaviareň/reštaurácia, miestnosti pre novinárov - presscentrum.  
Predpokladaná návratnosť investícií cca 20 rokov s následným ziskom. Za 12 – 18 mesiacov 
by sa dala zrealizovať výstavba. 



Ing. Arch. Szabo predložil tri alternatívy pre mesto Senec: 

Alternatíva A 
 Za pomoci mesta Senec vo forme poskytnutia pozemku na dobu dvadsiatich rokov, 
zabezpečia ako investor kompletnú investičnú a inžiniersku činnosť. Multifunkčná športová 
hala bude ich majetkom po dobu dvadsiatich rokov a počas tejto doby bude nimi 
prevádzkovaná. Po uplynutí dvadsiatich rokov príde ku prehodnoteniu záujmov mesta, s 
prednostnou možnosťou odstúpenia areálu a haly mestu, za zostatkovú hodnotu.  
Požiadavky: -  poskytnutie pozemku na výstavbu formou dlhodobého nájmu. 
  
Alternatíva B 
 Podobne ako v alternatíve A zabezpečia investičnú a inžiniersku činnosť                    
na pozemkoch mesta. Mesto si v tejto alternatíve halu/areál prenajme na 20 rokov a bude 
objekt samo spravovať. Po uplynutí dvadsiatich rokov príde ku prehodnoteniu záujmov mesta, 
s prednostnou možnosťou odstúpenia areálu a haly mestu, za zostatkovú hodnotu.  
 
Alternatíva C 
 Daná štúdia je pripravená pre prípravu realizačného projektu. V prípade, že sa MsZ – 
mesto Senec nerozhodne pre alternatívu A alebo B, Ing. arch. Szabo s kolegami sa budú 
chcieť s daným projektom uchádzať v súťaži. 
 

Uznesenie č. 4/2012 

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci doporučuje Mestskej rade a Mestskému 
zastupiteľstvu v Senci prejednať predloženú architektonickú štúdiu Multifunkčnej športovej 
haly Senec. Ak bude potrebné, príde Ing. arch. Zoltán Szabó  odprezentovať túto štúdiu , ako 
jednu z možností výstavby multifunkčnej športovej haly v Senci na MsR a MsZ. Zároveň 
komisia športu žiada v prípade ďalšieho projektu na výstavbu športovej haly v Senci, o jeho 
včasné predloženie komisii športu na pripomienkovanie. 

Hlasovanie : 

Za :  6                   proti: 0             zdržal sa: 0  

 

K bodu 3) 

Predseda komisie informoval, že návrhy na prideľovanie dotácií a na udelenie ceny Športovec 
roka mu okrem niektorých členov neposlali ostatní členovia, na najbližšom zasadnutí sa 
k tomuto ešte vrátime. Predložil členom jeho návrh kritérií na udelenie cien Športovca roka, 
ktoré žiada pripomienkovať do najbližšieho zasadnutia komisie – ešte ich bude rozosielať aj 
mailom, ako aj s návrhom kritérií na pre prideľovanie dotácií pred najbližším zasadnutím 
komisie. 

 



K bodu 4) 

2. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier, ktorý organizuje komisia športu sa 
uskutoční 29. septembra 2012, trasa bude tá istá ako vlani + nové pre mládežnícke kategórie. 
Časomerači sú predbežne zabezpečení – pán Chríbik sa s nimi musí ešte telefonicky spojiť. 
Súťažiť budú – muži 4 kategórie, mládežnícke – 3 kategórie, ženy- tak ako vlani, uvažuje sa 
o chôdzi, resp. 1 kategória súťažiacich s paličkami – Nord walking . Všetko bude ešte 
upresnené na pracovnom stretnutí k 2. ročníku Seneckého behu okolo Slnečných jazier, ktoré 
bude ešte pred najbližším zasadnutím komisie. 

- Mgr. Bertok – treba zapojiť školy, telocvikárov, aby sa mládež zúčastnila v čo najväčšom 
počte. Osloví riaditeľov škôl. 

K bodu 5)  

-  predseda komisie informoval, prečo nehlasoval za dotácie na zasadnutí MsZ, a to z dôvodu, 
že komisii športu bolo z rezervy vyňatých 400 € a z rezervy škôl 2000 €, lebo nastala chyba 
a vznikol schodok v jednej z komisií. 

- informoval o športových podujatiach, ktoré sa uskutočnili v poslednom období a aj 
o úspechoch seneckých športovcov. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa o jednotlivé akcie – ich 
realizáciu pričinili. 

-  v auguste sa začne nový ročník hokejbalovej súťaže – tradičným turnajom – Memoriál Jána 
Pšenka. Ihrisko je v  zlom  stave, je potreba rozšírenia ihriska – dobetónovania plochy, 
urobenia asfaltu a následne aj mantinelov. Podľa informácii od pani prednostky Ing. 
Répássyovej má mesto možnosť získať fond v hodnote až 13 000 €. Ak by sa to nepodarilo 
zrealizovať pred začiatkom nového ročníka, muselo by sa v Senci investovať do opravy 
mantinelov. Boli by to zbytočne vyhodené peniaze. Predseda komisie verí, že sa ihrisko 
podarí zrekonštruovať, v čo najkratšom čase, lebo liga sa zrejme presunie do Modry – možný 
zánik Seneckej hokejbalovej ligy. Poprosil, aby boli hokejbalisti trpezliví. 

 

Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie zasadnutie komisie bude 10. septembra 2012. 

 

 

Tajomníčka komisie :                                                                 Predseda komisie : 

Bc. Alžbeta Bondorová                                                              Ing. Juraj Gubáni 


