Zápisnica
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 09. septembra 2004
Overovatelia:

Gabriella Németh
Mgr. Pavol Škovránek

Zapisovateľka: Bronislava Gašparová
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal V. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec
Gyula Bárdos, p. Nemcová a Ing. Winkler, ktorý prišiel neskôr. Za overovateľov zápisnice
primátor určil Gabriellu Németh a Mgr. Pavla Škovránka. Neprítomní boli Ing. Peter Zváč
a MUDr. Marián Príbelský, ktorý prišiel neskoršie. Za zapisovateľku Bronislavu Gašparovú.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Sľub poslankyne
4. Ustanovenie poslankyne Kataríny Takáčovej do komisie MsZ
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I. polrok roku 2004
6. Správa o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za I. polrok roku 2004
7. Plnenie rozpočtu za školy a školské zariadenia zriadené mestom Senec za I. polrok
roku 2004
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2004
9. Prehľad príjmov a výdavkov pri zabezpečení Seneckého leta a Veľkého letného
karnevalu v roku 2004
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2004 „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec
12. Úprava finančného limitu za poskytnutie stravy v školských zar. a v ZŠ
13. Organizačná štruktúra MsÚ Senec
14. Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2003
15. Plat hlavného kontrolóra mesta Senec
16. Poskytnutie dotácie pre Gymnázium A. Bernoláka – „Mini – ihrisko“
17. Udelenie odmeny primátorovi mesta
18. Udelenie odmeny zástupkyni primátora
19. Správa o vývoji delikvencie na území mesta za II. štvrťrok roku 2004
20. Prenájom budovy materskej školy v mestskej časti Svätý Martin
21. Výstavba garáží – Košická ul.
22. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 – „Gama gold, s.r.o.“
23. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 – Šamorínska ul.
24. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 – PROFINEX, s.r.o.
25. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 – „Obytný súbor –
Bratislavská ul.“
26. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec – lokalita Svätý Martin
27. Kúpa pozemku parc. č. 812/2
28. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/34
29. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/35

30. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/36
31. Zámena pozemkov parc. č. 4872/2 a 4876/2
32. Odpredaj pozemku parc. č. 4872/1 s budovou
33. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2252/13
34. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2463/183 a parc. č. 2463/28
35. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2514/23, 2514/24
36. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2509/19
37. Odpredaj pozemku parc. č. 20 diel č. 1
38. Prenájom chaty Olympic
39. Poskytnutie dotácie FK KOBA
40. Rôzne
41. Záver
P. poslanec Ladislav Nádaský navrhol za poslanecký klub KDH ukončiť
dnešné zasadnutie MsZ o 16:00 hod.
Uznesenie MsZ 80/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na prerušenie rokovania MsZ
2. MsZ schvaľuje prerušenie rokovania MsZ o 16:00 hod.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6
P. primátor poďakoval Mgr. Vladimírovi Chríbikovi, ktorý je novým
riaditeľom ZŠ za doterajšiu prácu poslanca v mestskom zastupiteľstve.
1. Sľub poslankyne
- po odchode p. poslanca Mgr. Vladimíra Chríbika zložila sľub nová p. poslankyňa
Katarína Takáčová. P. František Borka – predseda mestskej volebnej komisie odovzdal p.
Takáčovej Osvedčenie o zvolení za poslanca.
2. Ustanovenie poslankyne Kataríny Takáčovej do komisie Mestského
zastupiteľstva
- informoval p. Henrich Polakovič
- poslanci sa dohodli, že Mgr. Vladimír Chríbik ostane ako člen v Komisii
rozvoja vzdelávania, kultúry a športu
Uznesenie MsZ č. 81/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na obsadenie funkcie predsedu Komisie rozvoja vzdelávania,
kultúry a športu pri MsZ poslankyňou Katarínou Takáčovou
2. MsZ schvaľuje Katarínu Takáčovú do funkcie predsedu Komisie rozvoja vzdelávania,
kultúry a športu pri MsZ.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5
p. Duray predložil na zaradenie do programu a schválenie členstvo
v združení miest a obcí s názvom „Združenie obcí Podunajsko na zber separovaného odpadu“
pre zabezpečenie separovaného zberu v regióne Senec

-

zaradenie do programu materiál o združení miest a obcí Podunajska na zber
separovaného odpadu
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
Uznesenie MsZ č. 82/2004
1. MsZ prerokovalo členstvo v združení miest a obcí s názvom „Združenie obcí
Podunajsko na zber separovaného odpadu“ pre zabezpečenie separovaného zberu
v regióne Senec
2. MsZ súhlasí s členstvom v združení miest a obcí s názvom „Združenie obcí
Podunajsko na zber separovaného odpadu“ pre zabezpečenie separovaného zberu
v regióne Senec
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I. polrok roku
2004
- informovala Ing. Silvia Škultétyová
- Ing. Józan – v správe chýba riešenie nepriaznivej situácie (malá návštevnosťmálo zisku)
Uznesenie MsZ č. 83/2004
1. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I. polrok
roku 2004
2. MsZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I.
polrok oku 2004
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
4. Správa o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za I. polrok roku
2004
- informoval p. Melánia Erbenová – ekonómka MsKS
Uznesenie MsZ č. 84/2004
1. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za I.
polrok roku 2004
2. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu v mestskom kultúrnom stredisku za I.
polrok roku 2004
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
p. primátor privítal kapitána Juraja Nagya z Obvodného riaditeľstva
Policajného zboru v Senci, ktorý prítomných poslancov oboznámil s činnosťou polície
a z prehľadom delikvencie

5. Plnenie rozpočtu za školy a školské zariadenia zriadené mestom Senec za I.
polrok roku 2004
- informovala Ing. Janette Matúšová, Ing. Karol Kvál, Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 85/2004
1. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu za školy a školské zariadenia zriadené
mestom Senec za I. polrok roku 2004
2. MsZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu za školy a školské zariadenia
zriadené mestom Senec za I. polrok roku 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
6. Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2004
- informovala Ing. Janette Matúšová
- Ing. Józan – navrhuje zmeniť systém odpredajov
- MUDr. Dobošová vyzvala Ing. Józana, aby spracoval systém odpredajov
- p. Németh – požiadala o rozpis prác – rekonštrukcia sobášnej miestnosti
- Ing. Józan – Celkove dobrý ekonóm zdôrazňuje dobré výsledky rozpočtu, čo je
aj v súlade tohoto hodnotenia. Mali by sme sa však zaoberať problémovými
položkami a hľadať spoločne riešenie.
Výdavky ktoré boli na terénnu opatrovateľskú službu neboli rozpočtované.
Mal by sa upraviť rozpočet, aby čísla boli ohraničené.
Mnohé časové hodnotenia sú reálne, ale ako chce mesto splniť verejné sľuby
občanom, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Pretože rozpočet je o tom ako sa použijú
peniaze, ktoré sme získali od našich občanov.
Sľuby treba verejne korigovať, dať verejné vysvetlenie.
- MUDr. Dobošová – stred mesta a Turecká ul. sú v dezolátnom stave.
V rozpočte nie je naplánovaná na opravu ani jedna ulica zo stredu mesta.
- p. Czére – robila sa Vajanského ul., Štúrova ul., Nám. 1. mája, plocha pred
MsKS. Robí sa projekt na revitalizáciu Nám. 1. mája
- Mgr. Škovránek – bolo by vhodné upraviť stred mesta, pretože tu sa pohybuje
najväčší počet osôb a robí to mestu zlé meno
Uznesenie MsZ č. 86/2004
1. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 204
2. MsZ berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
9. Prehľad príjmov a výdavkov pri zabezpečení Seneckého leta a Veľkého letného
karnevalu v roku 2004
- informovala: Ing. Janette Matúšová
- p. Németh – požiadala o rozpísanie položky Monada - honoráre skupín
- Ing. Józan – akcia Senecké leto prináša osoh malým stánkom a znevýhodňuje
majiteľov bufetov, ktorí investovali nemalé financie do vybudovania nových
bufetov
- p. Németh, p. Duray – poukázali na nedostatočný počet miest na sedenie na
týchto kultúrnych podujatiach

-

Ing. Kvál – v budúcnosti sa plánuje menej stánkov, ale bufety by samé nápor
ľudí na Seneckom lete nezvládli.

Uznesenie MsZ č. 87/2004
1. MsZ prerokovalo Prehľad príjmov a výdavkov pri zabezpečení Seneckého leta
a Veľkého letného karnevalu v roku 2004
2. MsZ berie na vedomie Prehľad príjmov a výdavkov pri zabezpečení Seneckého leta
a Veľkého letného karnevalu v roku 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2004 „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“
- informovala Ing. Janette Matúšová
Uznesenie MsZ č. 88/2004
1. MsZ prerokovalo Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2004 „Zásady hospodárenia s majetkom
mesta“
2. MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2004 „Zásady hospodárenia s majetkom
mesta“.
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec
- predložila p. zástupkyňa primátora p. Helena Nemcová
- materiál spracoval na základe zmluvy o dielo č. 2003/016 a 2004/010 pracovný tím, vedený
firmou AUREX, s.r.o.
Uznesenie MsZ č. 89/2004
1. MsZ prerokovalo materiál „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Senec.
2. MsZ berie na vedomie materiál „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Senec.“
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
12.

Úprava finančného limitu
zariadeniach a v základných školách
- informoval p. Henrich Polakovič

za

poskytnutie

stravy

v školských

Uznesenie MsZ č. 90/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu limitu za poskytnutie stravy v školských
zariadeniach a v základných školách od 01.09.2004
2. MsZ schvaľuje výšku finančného limitu za poskytnutie stravy v školských
zariadeniach a v základných školách od 01.09.2004
Materské školy
30,- Sk/deň
Základné školy
I. stupeň
23,- Sk – obed
II. stupeň
25,- Sk – obed

Dospelí
25,- Sk – obed
Cudzí stravníci 25,- Sk + réžia 25,- Sk
Spolu
50,- Sk
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
13.
-

Organizačná štruktúra Mestského úradu Senec
informoval p. Henrich Polakovič

Uznesenie MsZ č. 91/2004
1. MsZ prerokovalo návrh Organizačnej štruktúry Mestského úradu Senec
2. MsZ schvaľuje Organizačnú štruktúru Mestského úradu Senec
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
14.
-

Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2003
informovala Ing. Gabriela Kakašová
p. Duray – v predloženej správe chýba sumár splnených a nesplnených
uznesení a lehota kedy budú splnené

Uznesenie MsZ č. 92/2004
1. MsZ prerokovalo Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2003
2. MsZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2003
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
15.
-

Plat hlavného kontrolóra mesta Senec
informoval p. Henrich Polakovič

Uznesenie MsZ č. 93/2004
1. MsZ prerokovalo plat hlavného kontrolóra mesta Senec v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2. MsZ schvaľuje plat hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. –
1,96 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
-

MUDr. Dobošová – navrhla po tomto bode zaradiť na prerokovanie udelenie
odmeny pre hlavnú kontrolórku
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
Uznesenie MsZ č. 94/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele
Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl – jún 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30%
súčtu platov za obdobie mesiacov apríl – jún 2004

Za: 16. proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
16.

Poskytnutie dotácie pre Gymnázium Antona Bernoláka
projekt „Mini – ihrisko“
- informoval p. Henrich Polakovič

v Senci na

Uznesenie MsZ č. 95/2004
1. MsZ prerokovalo žiadosť Gymnázia Antona Bernoláka v Senci o poskytnutie dotácie
na realizáciu projektu „Mini – ihrisko“ vo výške 250.000.- Sk
2. MsZ súhlasí s poskytnutím dotácie pre Gymnázium Antona Bernoláka v Senci na
realizáciu projektu „Mini – ihrisko“ vo výške 250.000,- Sk
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
17.
-

Udelenie odmeny primátorovi mesta
informoval p. Henrich Polakovič

Uznesenie MsZ č. 96/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi
vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl – jún 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu platov
za obdobie mesiacov apríl – jún 2004
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
18.
-

Udelenie odmeny zástupkyni primátora
informoval p. Henrich Polakovič

Uznesenie MsZ č. 97/2004
1. MsZ prerokovala návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie apríl – jún roku 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50%
súčtu platov za obdobie apríl – jún 2004
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
19. Správa o vývoji delikvencie na území mesta za II. štvrťrok roku 2004
- informoval p. Vladimír Rybárik
Uznesenie MsZ č. 98/2004
1. MsZ prerokovalo Správu o vývoji delikvencie na území mesta za II. štvrťrok roku
2004
2. MsZ berie na vedomie Správu o vývoji delikvencie na území mesta za II. štvrťrok
roku 2004
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

20. Prenájom budovy materskej školy v mestskej časti Svätý Martin
- informoval p. Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 99/2004
1. MsZ prerokovalo žiadosť p. Evy Hurtovej o prenájme budovy materskej školy
v mestskej časti Svätý Martin z dôvodu zriadenia súkromnej materskej školy
2. MsZ súhlasí s prenájmom budovy materskej školy v mestskej časti Svätý Martin pre p.
Evu Hurtovú za týchto podmienok:
a)
výška nájmu budovy 250,- Sk/m2 za rok
b)
nájomné možno kompenzovať s nákladmi vynaloženými na opravu
a rekonštrukciu budovy
c)
rozsah opráv a rekonštrukcie budovy, ktoré možno kompenzovať nájmom
určí majiteľ (mesto)
Za: 16, proti: 0, zdržal sa : 0, neprítomní: 3
21. Výstavba garáží – Košická ul.
- informoval p. Karol Czére
Uznesenie MsZ č. 100/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na výstavbu garáží na Košickej ul. parc. č. 3679/1 podľa
priloženej situácie
2. MsZ súhlasí s výstavbou garáží na Košickej ul. parc. č. 3679/1 podľa priloženej
situácie
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
22. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Doplnok funkčného využitia
- lokalita: „Gama Gold, s.r.o.“, Bratislava – Logistické centrum
- informoval Ing. arch. Igor Križko
Uznesenie MsZ č. 101/2004
1. MsZ prerokovalo návrh funkčného využitia územia:
- lokalita: Gama Gold, s.r.o. Bratislava
Logistické centrum, (parc. č. 5609)
Návrh nového funkčného využitia „logistické centrum – dopravné a skladové
hospodárstvo, služby“
2. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedeného doplnku územnoplánovacej
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ ako je uvedené v bode 1
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3
23. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Zmena funkčného využitia
- lokalita: Šamorínska ul. Senec; - bývanie, služby a drobné prevádzky

-

informoval Ing. arch. Igor Križko

Uznesenie MsZ č. 102/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu funkčného využitia územia:
- lokalita: Šamorínska ul. – Senec
Bývanie, služby a drobné prevádzky
(parc. č. 5482, 5478/1, 5478/2, 5478/3 a 5478/4)
Zmena funkčného využitia z „priemysel“ na „bývanie, služby a drobné
prevádzky“
2. MsZ súhlasí s návrhom
na obstaranie uvedenej zmeny územnoplánovacej
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ ako je uvedené v bode 1.
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3
24. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Doplnok funkčné využitia
- lokalita: „PROFINEX engineering, s.r.o., Banská Bystrica, - logistické
centrum
- informoval Ing. arch. Igor Križko
- Agárdy, Duray – je potrebné vyriešiť cestnú komunikáciu – rozšírenie
Uznesenie MsZ č. 103/2004
1. MsZ prerokovalo návrh funkčného využitia územia:
- lokalita: PROFINEX engineering, s.r.o., Banská Bystrica
Logistické centrum
(parc. č. 5149, 5148, 5146/4, 5146/5, 5146/6, 5568, 5570, 5572, 5564, 5565,
5566, 5567, 5569, 5571, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5580, 5156/4,
5568)
návrh nového funkčného využitia „logistické centrum – dopravné a skladové
hospodárstvo, služby“
2. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedeného doplnku územnoplánovacej
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ ako je uvedené v bode 1
Za: 10, proti: 3, zdržal sa: 3, neprítomní: 3
25. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Doplnok funkčného využitia
- lokalita: „Obytný súbor – Senec“ Bratislavská ul.
bývanie, služby a drobné prevádzky
- informoval Ing. arch. Igor Križko
Uznesenie MsZ č. 104/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia:
- lokalita: Obytný súbor – Senec – Bratislavská ul.
Bývanie, služby a drobné prevádzky (parc. č. 5524/1, 5524/2)
Návrh nového funkčného využitia „bývanie, služby a drobné prevádzky“
2. MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie (UŠ) „Obytný súbor – Senec“ na
Bratislavskej ul., ktorý fyzická osoba (František Baliga) predložila na schválenie

mestu Senec, ako orgánu územného plánovania a obstarávateľovi a ktorá ako
územnoplánovací podklad rieši budúcu výstavbu rodinných a bytových domov na
pozemkoch (parc. č. 5524/1, 5524/2) v jej vlastníctva
3. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedeného doplnku územnoplánovacej
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky č. 2/2004“ (ZaD) ako je uvedené
v bode 1
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 10, neprítomní: 3
Uvedený návrh neprešiel hlasovaním Mestského zastupiteľstva
26. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec
Doplnok funkčného využitia – lokalita: Svätý Martin
- informoval Ing. arch. Igor Križko
Uznesenie MsZ č. 105/2004
1. MsZ prerokovalo návrh firmy SALVITAL, s.r.o. Bratislava na zmenu územného
plánu (doplnok funkčného využitia) v lokalite Svätý Martin:
Výstavba komplexu:
- cca 84 ha, 798 rodinných domov a 180 byt. jednotiek
- technická infraštruktúra a občianska vybavenosť
doplnok funkčného využitia na „bývanie, služby a drobné prevádzky
2. MsZ nesúhlasí s návrhom na obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie
mesta ako je uvedené v bode 1.
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
27. Kúpa pozemku parc. č. 812/2
- informoval Ing. Karol Kvál
- Ing. Józan upozornil na myšlienku technicky vyriešiť okružnú križovatku, aby
poňala aj Šafárikovu ul.
- Ing. Kvál – dá sa to posúdiť projektantom a polícii či sa to dá technicky
vyriešiť
Uznesenie MsZ č. 106/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na kúpu pozemku parc. č. 812/2 o výmere 1198 m2 za sumu
1,677.200,- Sk
Predávajúci: Verejno-prospešný podnik Senec, a.s.
Kupujúci: Mesto Senec
2. MsZ súhlasí s kúpou pozemku parc. č. 812/2 o výmere 1198 m2 za sumu 1,677.200,Sk
Predávajúci: Verejno-prospešný podnik Senec, a.s.
Kupujúci: Mesto Senec
3. MsZ poveruje primátora mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu pre mesto Senec za pozemok
parc. č. 812/2
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4

28. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/34
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 107/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1167/34 o výmere 968 m2 aj so
skeletom nachádzajúcom sa na pozemku pre p. Tairoviča Gajúra a manž. Annu za
sumu 1,294.000,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1167/34 o výmere 968 m2 aj so skeletom
nachádzajúcom sa na pozemku pre p. Tairoviča Gajúra a manž. Annu za sumu
1,294.000,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
29. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/35
- informoval. Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 108/2004
1. MsZ ruší uznesenie MsZ č. 41/2003 bod 2
2. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1167/35 o výmere 1022 m2 aj so
skeletom nachádzajúcim sa na pozemku pre Františka Kompana a manž. Teréziu za
sumu 1,366.000,- Sk
3. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1167/35 o výmere 1022 m2 aj so skeletom
nachádzajúcim sa na pozemku pre Františka Kompana a manž. Teréziu za sumu
1,366.000,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
30. Odpredaj pozemku parc. č. 1167/36
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 109/2004
1. MsZ prejednalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1167/36 o výmere 1152 m2 aj so
skeletom nachádzajúcim sa na pozemku pre Teréziu Šmihelovú za sumu 1,540.000,Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1167/36 o výmere 1152 m2 aj so skeletom
nachádzajúcim sa na pozemku pre Teréziu Šmihelovú za sumu 1,540.000,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
Uznesenie MsZ č. 110/2004
1. MsZ prerokovalo návrh na prerušenie rokovania MsZ
2. MsZ schvaľuje pokračovanie rokovania MsZ do konca septembra 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0 neprítomní: 4

V závere p. primátor poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie
Mestského zastupiteľstva ukončil.

Henrich Polakovič
prednosta MsÚ
Overovatelia:
Gabriella Németh
Mgr. Pavol Škovránek

Zapisovateľka:
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Ing. Karol K v á l
primátor mesta

