Zápisnica
z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005
Overovatelia:

František Podolský
Ing. Gabriel Agárdy

Zapisovateľka: Bronislava Gašparová
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 15
poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec Ing. Peter Zváč a Gyula Bárdos sa
ospravedlnil, že na rokovanie príde neskôr. Za overovateľov zápisnice primátor určil
Františka Podolského a Ing. Gabriela Agárdyho. Za zapisovateľku Bronislavu Gašparovú.
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Cenník vstupného na Slnečných jazerách počas LTS v roku 2005
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, správa o výsledku finančnej kontroly
5. Správa o činnosti MsP za IV. štvrťrok roku 2004
6. Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ v Senci
7. Ustanovenie komisie pre Senecké leto a Karneval 2005
8. Odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva
9. Návrh na udelenie „Ceny mesta" a „Ceny primátora mesta" za rok 2004
10. Návrh na poskytnutie dotácií v roku 2005
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2003
12. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2004
13. Zmena Uznesenia MsZ č. 112/2004
14. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 - ARBOR
15. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004 - „Margovo pole"
16. Doplnok funkčného využitia - Malobielska
17. Schválenie „Zadania Urbanistickej štúdie" - Malý Biel
18. Kúpa pozemku pare. č. 3495/2
19. Zámena pozemkov a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
20. Prenájom časti pozemku pare. č. 2231/1 na Slnečných jazerách
21. Odpredaj pozemku pare. č. 4280/12
22. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách pare. č. 2304/23 diel č. 2
23. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách pare. č. 2509/2
24. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách pare. č. 2231/38
25. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách pare. č. 2463/199
26. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách pare. č. 2371/55 a pare. č. 2371/97
27. Odpredaj pozemku pare. č. 2198/12
28. Odpredaj pozemku pare. č. 2196 diel č. 3
29. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste
30. Udelenie odmeny primátorovi mesta
31. Udelenie odmeny zástupkyni primátora
32. Rôzne
33. Záver

3. Cenník vstupného na Slnečných jazerách počas Letnej turistickej sezóny v roku 2005
- informovala Ing. Silvia Škultétyová
- Mgr. Škovránek – dal na zváženie či je potrebné zvýšiť vstupné pre dospelé osoby
z 30 na 35,- Sk
Uznesenie MsZ č. 1/2005
1. MsZ prerokovalo návrh vstupného na Slnečných jazerách počas Letnej turistickej
sezóny v roku 2005
2. MsZ schvaľuje výšku vstupného a poplatkov na Slnečných jazerách počas Letnej
turistickej sezóny v roku 2005
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, správa o výsledku finančnej kontroly
- informovala Ing. Gabriela Kakašová
- p. Németh – je potrebné nájsť spôsob, aby účtovanie nebolo v rozpore zo zákonom
- p. Nemcová – zo správy vyznieva, že sa veľa vecí porušuje. Treba, aby bola lepšia
komunikácia hlavnej kontrolórky s audítorom a ekonomickým oddelením. Na
chyby treba poukázať na porade. Navrhla, že pri prerokovaní správy by malo byť
celé vedenie, nie iba p. primátor
- Ing. Agárdy – treba prijať opatrenia (dodržiavanie účtovných pravidiel)
Uznesenie MsZ č. 2/2005
1. MsZ prerokovalo:
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2004
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
2. MsZ berie na vedomie:
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2004
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
3. MsZ ukladá Mestskému úradu dôsledne dodržiavať účtovné pravidlá pri účtovaní
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2,
5. Správa o činnosti MsP za IV. štvrťrok roku 2004
- informoval Vladimír Rybárik
- p. Takáčová poukázala na sťažnosti občanov – parkovanie áut na chodníkoch
pred bytovkami. V križovatke Hviezdoslavova – Fándlyho permanentne stojí auto
– zvýšená kontrola.
- Ing. Podolská – vyriešiť parkovanie na parkovisku pred Mestským úradom pre
poslancov MsZ
- Ing. Kvál – vyhradí sa jedno miesto pre poslancov MsZ
Uznesenie MsZ č. 3/2005
1. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície v Senci za IV. štvrťrok roku
2004
2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Senci
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

6. Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ v Senci
- informoval p. Polakovič Henrich
Uznesenie MsZ č. 4/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu Senec:
- vedúci oddelenia ochrany verejnej zelene, údržby a čistenia mesta - 1
pracovník
- pracovníci oddelenia ochrany verejnej zelene, údržby a čistenia mesta s celkovým počtom 17 pracovníkov
- referent pre archív a podateľňu - 1 pracovník
- prevádzkár - 1 pracovník
2. MsZ súhlasí s doplnením organizačnej štruktúry Mestského úradu Senec podľa
predloženého návrhu
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
7. Ustanovenie komisie pre Senecké leto a Veľký letný karneval 2005
- informoval Ing. Karol Kvál
- Mgr. Galambos navrhol doplniť ako členku komisie p. Renátu Madarászovú
Uznesenie MsZ č. 5/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie komisie pre Senecké leto a Veľký letný
karneval 2005
2. MsZ schvaľuje zloženie komisie pre Senecké leto a Veľký letný karneval 2005
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
8. Odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva
- informoval p. Henrich Polakovič
- Mgr. Škovránek navrhol, aby sa sobášiacim pri slávnostných obradoch zvýšila
odmena z 500,- na 600,- Sk
Uznesenie MsZ č. 6/2005
1. MsZ ruší Uznesenie MsZ č. 21/2003 - odmeny poslancom MsZ
2. MsZ prerokovalo návrh odmien poslancom Mestského zastupiteľstva:
a) poslancom MsZ
- mesačná odmena poslancom MsZ
1.500,- Sk
- členovia mestskej rady za účasť na zasadnutí 1.000,- Sk
b) členom komisií MsZ
- predsedovia komisií za účasť na zasadnutí
700,- Sk
- členovia komisií za účasť na zasadnutí
300,- Sk
- dočasné komisie MsZ za účasť na zasadnutí
500,- Sk
c) členom ZPOZ-u na slávnostných obradoch
- sobášiaci
600,- Sk/1 obrad
- členovia ZPOZ-u
300,- Sk/1 obrad
- za občianske pohreby
600,- Sk/1 obrad
- za vedenie pamätnej knihy
150,- Sk/1 zápis
d) matrikárke pri slávnostných obradoch
300,- Sk/1 obrad
Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov v zmysle vyhlášky č. 302/1994 MV SR

e) paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie pre účinkujúcich na
obradoch ročne:
- do 5 obradov
500,- Sk
- 5-10 obradov
2.000,- Sk
- 11 - 20 obradov
3.000,- Sk
- 21 a viac obradov
4.000,- Sk
f) paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie pre sobášiacich ročne vo
výške
5.000,- Sk
3. Uznesenie nadobúda účinnosť od 01.01.2005
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
9. Návrh na udelenie „Ceny mesta" a „Ceny primátora mesta" za rok 2004
- informoval Ing. Karol Kvál
- Mgr. Škovránek navrhol aby p. Bertókovi Mikulášovi bola udelená „Cena
primátora" - uvedený návrh neprešiel hlasovaním MsZ
- MUDr. Dobošová navrhla, aby sa zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo na
ktorom by boli laureáti ocenení
Uznesenie MsZ č. 7/2005
1. MsZ prerokovalo predložený návrh na udelenie „Ceny mesta" a „Ceny primátora
mesta" za rok 2004
2. Mestská rada odporúča MsZ udeliť:
Cenu mesta:
RNDr. Petrovi Fedorovi, PhD
Mikulášovi Bertókovi
Cenu primátora:
Mgr. Erszébet Mészáros
Alexandrovi Bordácsovi
Ladislavovi Čermákovi
Bohumilovi Očkayimu
3. MsZ odporúča schváliť v zmysle Štatútu mesta Senec
- laureátom Ceny mesta peňažnú odmenu vo výške 20.000,- Sk
- laureátom Ceny primátora mesta vecný dar v hodnote 2.500,- Sk
Za: 16, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
10. Návrh na poskytnutie dotácií v roku 2005
- informoval Ing. Karol Kvál
- Ing. Agárdy navrhol v prílohe č. 3 urobiť zmenu a to z 300.000,- Sk, ktoré sú
navrhnuté pre Rímskokatolícku Cirkev na vybudovanie polyfunkčnej plochy
zobrať 100.000,- Sk pre Rímskokatolícku Cirkev na reštaurovanie brúseného
oltáru
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1
-

Ing. Agárdy požiadal o vypracovanie nového Všeobecného záväzného
nariadenia mesta o poskytnutí dotácií, kde bude presne stanovené na čo môže
byť dotácia použitá a za akých podmienok
Ing. Kvál navrhol predložiť do najbližšieho zastupiteľstva návrh VZN, ktorý
by poslanci následne pripomienkovali

Uznesenie MsZ č. 8/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na poskytnutie dotácií v roku 2005 uvedených v prílohe 1 až 4
2. MsZ súhlasí s poskytnutím dotácií v roku 2005 uvedených v prílohe 1 až 4
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2003
- uvedený návrh bol stiahnutý z rokovania na návrh p. Polakoviča
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1

12. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2004
informoval p. Polakovič Henrich
Uznesenie MsZ č. 9/2005
1. MsZ prerokovalo návrh Dodatoku č. 1 k VZN č. 9/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. MsZ súhlasí so zrušením znenia VZN písmena b odst. 5 § 15 VZN č. 9/2004
3. MsZ schvaľuje nové znenie písm. b odst. 5 § 15 VZN č. 9/2004
Nové znenie:
Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
okrem uvedených v písm. c) tohto bodu 5.000,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
13. Zmena Uznesenia MsZ č. 112/2004
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 10/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu uznesenia č. 112 v bode 3
Nové znenie:
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia č. 112/2004
2. MsZ ruší bod 3 uznesenia 112/2004 podľa návrhu uvedeného v bode 1
3. MsZ schvaľuje bod 3 uznesenia 112/2004 podľa návrhu uvedeného v bode 1
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

14. Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Doplnok funkčného využitia
- lokalita - „areál fi ARBOR"
- priemysel s prevažnou funkciou skladového hospodárstva
- informoval Ing. arch. Igor Križko

Uznesenie MsZ č. 11/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľov
a vlastníkov pozemku Ing. Milana Lahová a Ing. Zoltán Koči, CSc, Senec
- lokalita - „areál fi ARBOR", parc. č. 5516/1
návrh nového funkčného využitia „priemysel s prevažnou funkciou
skladového hospodárstva"
2. Návrh na uvedený doplnok funkčného využitia bol prerokovaný a doporučený
v Komisii výstavby a ÚP pri MsÚ v Senci dňa 11.01.2005
3. 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: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
15.

Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 2/2004
Doplnok funkčného využitia
- lokalita - „Margovo pole" za ČS PHM Slovnaft - Bratislavská ul.
- vodná plocha na šport a oddych
- informoval Ing. arch. Igor Križko

Uznesenie MsZ č. 12/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľa ALAS
Slovakia, s.r.o., Bratislava so súhlasom vlastníka pozemku p. Stoláriková Mária,
Senec
- lokalita - „Margovo pole" za ČS PHM Slovnaft - Bratislavská ul., parc. č.
5521/1, návrh nového funkčného využitia „vodná plocha na šport a oddych
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: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
16. Doplnok funkčného využitia
- lokalita - „Malobielska"
logistické centrum
- dopravné zariadenia, skladové hospodárstvo, služby
- informoval Ing. arch. Igor Križko
Uznesenie MsZ č. 13/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľov
a vlastníkov pozemkov: Anna Papayová, Senec, Dr. Ján Mikulec, Nové Mesto nad
Váhom a Jozef Mikulec, Senec
- lokalita - „Malobielska" parc. č. 5542, 5543 a 5544
návrh nového funkčného využitia logistické centrum - dopravné zariadenia, skladové
hospodárstvo, služby"
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 podmienky dodržania protihlukového pásma na časti pozemku parc. č. 5542
v nadväznosti na schválenú obytnú zónu (lokalita č. 5 v schválených zmenách
a doplnkoch č. 1/2004) s umiestnením nehlučných prevádzok (napr. kancelárske
priestory) a izolačnej zelene.
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomný: 1

17. Schválenie „Zadania Urbanistickej štúdie" - Malý Biel
- informoval Ing. arch. Igor Križko
- Ing. Agárdy - nie je vhodné postaviť rodinné domy v logistickej oblasti
- Ing. Józan - navrhol zamietnuť celú štúdiu
- Ing. Kvál - navrhol stiahnuť materiál z rokovania, s tým nech žiadatelia
predložia novú štúdiu
- hlasovalo sa za návrh stiahnutia materiálu z rokovania (žiadatelia majú
predložiť novú štúdiu)
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
18. Kúpa pozemku pare. č. 3495/2
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 14/2005
1. MsZ prerokovalo kúpu pozemku parc. č. 3495/2 o výmere 214 m2 za sumu 10.000,Sk
Predávajúci: SR - správca Krajský úrad v Bratislave
Kupujúci: Mesto Senec
2. MsZ súhlasí s kúpou pozemku parc. č. 3495/2 o výmere 214 m2 za sumu 10.000,- Sk
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
19. Zámena pozemkov a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 15/2005
1. MsZ prerokovalo návrh
a) na zámenu pozemkov
- pozemok parc. č. 799/2 ostatná plocha o výmere 54 m2 vo vlastníctve mesta
Senec prejde do vlastníctva COOP Jednota Galanta
- pozemok parc. č. 796/2 diel č. 1 zastavaná plocha o výmere 35 m 2 vo
vlastníctve COOP Jednota Galanta prejde do vlastníctva mesta Senec
- rozdiel vo výmere pozemkov 19 m2 doplatí COOP Jednota Galanta vo výške
47.500,- Sk (2.500,- Sk/m2)
- správne poplatky hradí COOP Jednota Galanta
b) vyporiadanie podielového vlastníctva:
parc. č. 796 zastavaná plocha o výmere 245 m 2 je v podielovom
spoluvlastníctve mesta Senec ½ -ine a COOP Jednota Galanta v ½ -ine. Návrh:
- pozemok parc. č. 796/1 diel č. 3 o výmere 123 m2 bude vo vlastníctve COOP
Jednota Galanta
- pozemok parc. č. 796/2 diel č. 2 o výmere 122 m2 bude vo vlastníctve mesta
Senec
- správne poplatky hradí COOP Jednota Galanta
2. MsZ súhlasí s návrhom zámeny pozemkov a s vyporiadaním podielového vlastníctva
uvedenom v bode 1
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

20. Prenájom časti pozemku parc. č. 2231/1 na Slnečných jazerách
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 16/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2231/1 na Slnečných
jazerách o výmere 480 m2 za účelom vybudovania Športového areálu
2. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. 2231/1 na Slnečných jazerách
o výmere 480 m2 za účelom vybudovania športového areálu. Podmienky nájmu:
- výška nájmu 10.000,- Sk/ročne
- dĺžka prenájmu 10 rokov
- v zmluve uviesť: zmena účelu nájmu - dôvod vypovedania nájomnej zmluvy
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
21. Odpredaj pozemku parc. č. 4280/12
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 17/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4280/12 o výmere 119 m2
pre Jaroslava Šuščáka a manželku Ivetu za sumu 214.200,- Sk (1.800,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 4280/12 o výmere 119 m2 pre Jaroslava
Šuščáka a manželku Ivetu za sumu 214.200,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1

22. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2304/23 diel č. 2
- informoval Ing. Karol Kvál
- Ing. Józan - nebolo to v komisii výstavby, preto doporučuje materiál stiahnuť
z rokovania
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2

23. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2509/2
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 18/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2509/2 o výmere 7 m2 pre
Rudolfa Podmaníka a manž. Ermu za sumu 10.500,- Sk

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2509/2 o výmere 7 m2 pre Rudolfa
Podmaníka a manželku Ermu za sumu 10.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

24. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2231/38
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 19/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2231/38 o výmere 180 m2 pre
Odborový zväz pracovníkov SAV ZO za sumu 390.000,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2231/38 o výmere 180 m2 pre Odborový
zväz pracovníkov SAV ZO za sumu 390.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
P. primátor určil nového overovateľa Ing. Gašpara Józana, nakoľko poslanec p.
František Podolský musel odísť
25. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2463/199
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 20/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2463/199 o výmere 213 m2
pre Ing. Rudolfa Čierneho a manž. Ing. Janu Čiernu za sumu 383.400,- Sk (1.800,Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2463/199 o výmere 213 m2 pre Ing.
Rudolfa Čierneho a manž. Ing. Janu Čiernu za sumu 383.400,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4

26. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2371/55 a parc. č. 2371/97
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 21/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2371/55 o výmere 184 m2 a
parc. č. 2371/97 o výmere 16 m2 pre Ing. Ondreja Gažu za sumu 300.000,- Sk
(1.500,-Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2371/55 o výmere 184 m2 a parc. č.
2371/97 o výmere 16 m2 pre Ing. Ondreja Gažu za sumu 300.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
27. Odpredaj pozemku parc. č. 2198/12
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 22/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2198/12 o výmere 378 m2 pre
Róberta Poóra za sumu 567.000,- Sk (1.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2198/12 o výmere 378 m2 pre Róberta
Poóra za sumu 567.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
28. Odpredaj pozemku parc. č. 2196 diel č. 3
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 23/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2196 diel č. 3 o výmere 1 m2 pre
Hotel Senec, a.s. za sumu 1.500,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2196 diel č. 3 o výmere 1 m2 pre Hotel
Senec, a.s. za sumu 1.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4

29. Ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 24/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste Senec.
Navrhnutý:
Tibor Meszároš, Senec, Jánošíkova 9
2. MsZ súhlasí s návrhom na ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste Senec
uvedenom v bode 1
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
30. Udelenie odmeny primátorovi mesta
- informoval Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 25/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi
vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov október - december roku 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu
platov za obdobie mesiacov október - december roku 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
31. Udelenie odmeny zástupkyni primátora
- informoval Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 26/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov október-december r.2004
2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov október - december roku 2004
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
32. Rôzne
-

MUDr. Dobošová - navrhla udeliť odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Kakašovej
za mesiac december. Požiadala p. Polakoviča, aby sa spolu s odmenami pre p.
primátora a p. zástupkyňu primátora predkladal návrh na udelenie odmeny aj
pre hlavnú kontrolórku.

Uznesenie MsZ č. 27/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele
Kakašovej vo výške 30% z platu za mesiac december 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30%
z platu za mesiac december 2004
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4

- Mgr. Škovránek – zaujímal sa v akom štádiu je rokovanie s predstaviteľmi
Slovenskej pošty
- Ing. Kvál – rokoval s predsedom predstavenstva Slovenskej pošty. Prisľúbil,
že sa v mesiaci február príde pozrieť na seneckú poštu. Rozprávali sme sa
o troch alternatívach, zlepšenia kvality poskytovania služieb na pošte:
a) rekonštrukcia pošty
b) rekonštrukcia + prístavba pošty
c) postaviť novú poštu, starú zbúrať a na tom mieste spraviť parkovisko
- Ing. Karol Kvál predložil žiadosť fi. Agroreal - Ing. Ladislav
Minarič o opätovné prerokovanie žiadosti zmena funkčného využitia
pozemku parc. č. 1466/1 na Hečkovej ul.
poslanci sa dohodli, že nebudú prerokovávať túto žiadosť, nakoľko ju už na
rokovaní MsZ prejednávali a uvedený návrh neprešiel hlasovaním MsZ
- Ing. Kvál informoval, že mestu bol odsúhlasený prevod budovy
a pozemku kasární v Senci, ktorý bol majetkom Ministerstva obrany SR.
O prenájom budovy má záujem p. Argaláš, ktorý by tu chcel zriadiť školu
pre deti zo sociálne slabých rodín.
- Mgr. Škovránek - počkajme aj na ostatné ponuky (prenájom budovy),
nesľubujeme dopredu (prvému záujemcovi)
- MUDr. Dobošová - predložila žiadosť Zariadenia opatrovateľskej služby na
Lichnerovej ul. o odpustenie dane z nehnuteľnosti
- Ing. Kvál - je prijaté VZN o dania na rok 2005 a nie je možné odpustiť daň.
Musíme sa riadiť Všeobecne záväzným nariadením.
- Ing. Józan sa zaujímal v akom štádiu je revitalizácia námestia
- Ing. Kvál - asi do konca marca by sme sa mali dozvedieť či sa
schválil predložený projekt
- Ing. Józan - poukázal na problémy spojené s distribúciou „Senčana"
(nedostávajú ho do každej domácnosti v Senci)
- p. Duray - treba odstrániť staré a vyznačiť nové označenie Daňového úradu,
ktorý sa presťahoval z Kysuckej ul. na Mierové námestie
- Ing. Winkler - treba urobiť nový elektrický prepoj na ulici SNP pri
Obvodnom úrade
- p. Polakovič - informoval, že sú vypratané priestory na Lichnerovej ulici
(bývalé CVČ) a že sa môžu dať tieto priestory do prenájmu fi. Medinet
(MUDr. Haršányi), ktorého projekt bol už predložený poslancom MsZ

- p. Polakovič - informoval, že p. Poór, ktorý mal záujem o prenájom
Tureckého domu odstúpil od zmluvy. Je nová záujemkyňa, ktorá si príde
pozrieť priestory Tureckého domu.
- Ing. Kvál - prečítal petíciu občanov Fučíkovej ulice, ktorí žiadajú zrušenie
Dopravy na tejto ulici
- Ing. Maglócky - dal do povedomia Dizertačnú prácu na tému Martinský
les, kde autorka doporučuje vyhlásiť túto oblasť za Štátnu prírodnú
rezerváciu. Poprosil poslancov, aby tento fakt brali do úvahy pri
schvaľovaní Zmien urbanistickej Štúdie a výstavby v tejto oblasti.
- Ing. Maglócky - upozornil na Článok v Obecných novinách
o biologickom odpade
- na zasadnutí vystúpil p Koštiar (obyvateľ mesta Senec), ktorý zaznamenáva
(video, foto) kultúrno-spoločenské akcie v meste Senec. Navrhol, aby sa
s týchto jeho materiálov urobil profesionálny dokument.
Na záver p. primátor poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Mestského
zastupiteľstva ukončil.

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ

Overovatelia:
Ing. František Podolský
Ing. Gabriel Agárdy
Ing. Gašpar Józan

Zapísala:
Bronislava Gašparová

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 25/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi
vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov október – december roku 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu
platov za obdobie mesiacov október – december roku 2004

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 26/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov október – december roku
2004
2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov október – december roku 2004

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 27/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele
Kakašovej vo výške 30% z platu za mesiac december 2004
2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30%
z platu za mesiac december 2004

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 1 /2005
1. MsZ prerokovalo návrh vstupného na Slnečných jazerách počas Letnej turistickej
sezóny v roku 2005
2. MsZ schvaľuje výšku vstupného a poplatkov na Slnečných jazerách počas Letnej
turistickej sezóny v roku 2005

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 2/2005
1. MsZ prerokovalo:
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2004
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
2. MsZ berie na vedomie:
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2004
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
3. MsZ ukladá Mestskému úradu dôsledne dodržiavať účtovné pravidlá pri účtovaní

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 4/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu Senec:
- vedúci oddelenia ochrany verejnej zelene, údržby a čistenia mesta - 1
pracovník
- pracovníci oddelenia ochrany verejnej zelene, údržby a čistenia mesta s celkovým počtom 17 pracovníkov
- referent pre archív a podateľňu - 1 pracovník
- prevádzkár - 1 pracovník
2. MsZ súhlasí s doplnením organizačnej štruktúry Mestského úradu Senec podľa
predloženého návrhu

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č.5/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie komisie pre Senecké leto a Veľký letný
karneval 2005
2. MsZ schvaľuje zloženie komisie pre Senecké leto a Veľký letný karneval 2005

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 6/2005
1. MsZ ruší Uznesenie MsZ Č. 21/2003 - odmeny poslancom MsZ
2. MsZ prerokovalo návrh odmien poslancom Mestského zastupiteľstva:
a) poslancom MsZ
- mesačná odmena poslancom MsZ
1.500,- Sk
- členovia mestskej rady za účasť na zasadnutí 1.000,- Sk
b) členom komisií MsZ
- predsedovia komisií za účasť na zasadnutí
700,- Sk
- členovia komisií za účasť na zasadnutí
300,- Sk
- dočasné komisie MsZ za účasť na zasadnutí
500,- Sk
c) členom ZPOZ-u na slávnostných obradoch
- sobášiaci
600,- Sk/1 obrad
- členovia ZPOZ-u
300,- Sk/1 obrad
- za občianske pohreby
600,- Sk/1 obrad
- za vedenie pamätnej knihy
150,- Sk/1 zápis
d) matrikárke pri slávnostných obradoch
300,- Sk/1 obrad
Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov v zmysle vyhlášky č. 302/1994 MV SR
e) paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie pre účinkujúcich na
obradoch ročne:
- do 5 obradov
500,- Sk
- 5-10 obradov
2.000,- Sk
- 11 - 20 obradov
3.000,- Sk
- 21 a viac obradov
4.000,- Sk
f) paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie pre sobášiacich ročne vo
výške
5.000,- Sk
3. Uznesenie nadobúda účinnosť od 01.01.2005

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 7/2005
1. MsZ prerokovalo predložený návrh na udelenie „Ceny mesta" a „Ceny primátora
mesta" za rok 2004
2. Mestská rada odporúča MsZ udeliť:
Cenu mesta:
RNDr. Petrovi Fedorovi, PhD
Mikulášovi Bertókovi
Cenu primátora:
Mgr. Erszébet Mészáros
Alexandrovi Bordácsovi
Ladislavovi Čermákovi
Bohumilovi Očkayimu
3. MsZ odporúča schváliť v zmysle Štatútu mesta Senec
- laureátom Ceny mesta peňažnú odmenu vo výške 20.000,- Sk
- laureátom Ceny primátora mesta vecný dar v hodnote 2.500,- Sk

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 9/2005
1. MsZ prerokovalo návrh Dodatoku č. 1 k VZN č. 9/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. MsZ súhlasí so zrušením znenia VZN písmena b odst. 5 § 15 VZN č. 9/2004
3. MsZ schvaľuje nové znenie písm. b odst. 5 § 15 VZN č. 9/2004
Nové znenie:
Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
okrem uvedených v písm. c) tohto bodu 5.000,- Sk

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 10/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu uznesenia č. 112 v bode 3
Nové znenie:
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia č. 112/2004
2. MsZ ruší bod 3 uznesenia 112/2004 podľa návrhu uvedeného v bode 1
3. MsZ schvaľuje bod 3 uznesenia 112/2004 podľa návrhu uvedeného v bode 1

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 11/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľov
a vlastníkov pozemku Ing. Milana Lahová a Ing. Zoltán Koči, CSc, Senec
- lokalita - „areál fi ARBOR", parc. č. 5516/1
návrh nového funkčného využitia „priemysel s prevažnou funkciou
skladového hospodárstva"
2. Návrh na uvedený doplnok funkčného využitia bol prerokovaný a doporučený
v Komisii výstavby a ÚP pri MsÚ v Senci dňa 11.01.2005
3. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedenej zmeny územnoplánovacej
dokumentácie mesta formou „ Zmeny a doplnky č. 2/2004" ako je uvedené v bode 1

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 12/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľa ALAS
Slovakia, s.r.o., Bratislava so súhlasom vlastníka pozemku p. Stoláriková Mária,
Senec
- lokalita - „Margovo pole" za ČS PHM Slovnaft - Bratislavská ul., parc. č.
5521/1, návrh nového funkčného využitia „vodná plocha na šport a oddych
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

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 8/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na poskytnutie dotácií v roku 2005 uvedených v prílohe 1 až 4
2. MsZ súhlasí s poskytnutím dotácií v roku 2005 uvedených v prílohe 1 až 4

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 14/2005
1. MsZ prerokovalo kúpu pozemku parc. č. 3495/2 o výmere 214 m2 za sumu 10.000,Sk
Predávajúci: SR - správca Krajský úrad v Bratislave
Kupujúci: Mesto Senec
2. MsZ súhlasí s kúpou pozemku parc. č. 3495/2 o výmere 214 m2 za sumu 10.000,- Sk

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 15/2005
1. MsZ prerokovalo návrh
a) na zámenu pozemkov
- pozemok parc. č. 799/2 ostatná plocha o výmere 54 m2 vo vlastníctve mesta
Senec prejde do vlastníctva COOP Jednota Galanta
- pozemok parc. č. 796/2 diel č. 1 zastavaná plocha o výmere 35 m 2 vo
vlastníctve COOP Jednota Galanta prejde do vlastníctva mesta Senec
- rozdiel vo výmere pozemkov 19 m2 doplatí COOP Jednota Galanta vo výške
47.500,- Sk (2.500,- Sk/m2)
- správne poplatky hradí COOP Jednota Galanta
b) vyporiadanie podielového vlastníctva:
parc. č. 796 zastavaná plocha o výmere 245 m 2 je v podielovom
spoluvlastníctve mesta Senec ½ -ine a COOP Jednota Galanta v ½ -ine. Návrh:
- pozemok parc. č. 796/1 diel č. 3 o výmere 123 m2 bude vo vlastníctve COOP
Jednota Galanta
- pozemok parc. č. 796/2 diel č. 2 o výmere 122 m2 bude vo vlastníctve mesta
Senec
- správne poplatky hradí COOP Jednota Galanta
2. MsZ súhlasí s návrhom zámeny pozemkov a s vyporiadaním podielového vlastníctva
uvedenom v bode 1

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 16/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2231/1 na Slnečných
jazerách o výmere 480 m2 za účelom vybudovania Športového areálu
2. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. 2231/1 na Slnečných jazerách
o výmere 480 m2 za účelom vybudovania športového areálu. Podmienky nájmu:
- výška nájmu 10.000,- Sk/ročne
- dĺžka prenájmu 10 rokov
- v zmluve uviesť: zmena účelu nájmu - dôvod vypovedania nájomnej zmluvy

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 17/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4280/12 o výmere 119 m2
pre Jaroslava Šuščáka a manželku Ivetu za sumu 214.200,- Sk (1.800,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 4280/12 o výmere 119 m2 pre Jaroslava
Šuščáka a manželku Ivetu za sumu 214.200,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 19/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2231/38 o výmere 180 m2 pre
Odborový zväz pracovníkov SAV ZO za sumu 390.000,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2231/38 o výmere 180 m2 pre Odborový
zväz pracovníkov SAV ZO za sumu 390.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 18/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2509/2 o výmere 7 m2 pre
Rudolfa Podmaníka a manž. Ermu za sumu 10.500,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2509/2 o výmere 7 m2 pre Rudolfa
Podmaníka a manželku Ermu za sumu 10.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 20/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2463/199 o výmere 213 m2
pre Ing. Rudolfa Čierneho a manž. Ing. Janu Čiernu za sumu 383.400,- Sk (1.800,Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2463/199 o výmere 213 m2 pre Ing.
Rudolfa Čierneho a manž. Ing. Janu Čiernu za sumu 383.400,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 21/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2371/55 o výmere 184 m2 a
parc. č. 2371/97 o výmere 16 m2 pre Ing. Ondreja Gažu za sumu 300.000,- Sk
(1.500,-Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2371/55 o výmere 184 m2 a parc. č.
2371/97 o výmere 16 m2 pre Ing. Ondreja Gažu za sumu 300.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 22/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2198/12 o výmere 378 m2 pre
Róberta Poóra za sumu 567.000,- Sk (1.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2198/12 o výmere 378 m2 pre Róberta
Poóra za sumu 567.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 23/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2196 diel č. 3 o výmere 1 m2 pre
Hotel Senec, a.s. za sumu 1.500,- Sk
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2196 diel č. 3 o výmere 1 m2 pre Hotel
Senec, a.s. za sumu 1.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 24/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste Senec.
Navrhnutý:
Tibor Meszároš, Senec, Jánošíkova 9
2. MsZ súhlasí s návrhom na ustanovenie preventivára požiarnej ochrany v meste Senec
uvedenom v bode 1

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 10. februára 2005

Uznesenie MsZ č. 13/2005
1. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľov
a vlastníkov pozemkov: Anna Papayová, Senec, Dr. Ján Mikulec, Nové Mesto nad
Váhom a Jozef Mikulec, Senec
- lokalita - „Malobielska" parc. č. 5542, 5543 a 5544
návrh nového funkčného využitia logistické centrum - dopravné zariadenia, skladové
hospodárstvo, služby"
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 podmienky dodržania protihlukového pásma na časti pozemku parc. č. 5542
v nadväznosti na schválenú obytnú zónu (lokalita č. 5 v schválených zmenách
a doplnkoch č. 1/2004) s umiestnením nehlučných prevádzok (napr. kancelárske
priestory) a izolačnej zelene.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

