
Zápisnica 
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 31. marca 2005 
 
 
Overovatelia:  Gabriella Németh 
                        Ing. Ján Maglócky 
 
Zapisovateľka: Gabriela Bernadičová 
 
     Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal II. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 17    
poslancov. Za overovateľov zápisnice určil p. Gabriellu Németh a Ing. Jána Maglóckeho. Za 
zapisovateľku Gabrielu Bernadičovú. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Meste Senec 
4. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Správe cestovného ruchu v Senci 
5. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Mestskom kultúrnom stredisku 
6. Rokovací poriadok komisie Mestského zastupiteľstva v Senci na ochranu verejného 

záujmu 
7. Voľba predsedu komisie MsZ v Senci na ochranu verejného záujmu v zmysle Zákona 

č. 357/2004 Z.z. 
8. Voľba do finančnej komisie MsZ 
9. Voľba do redakčnej rady časopisu Senčan 
10. Prenájom nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu 
11. Prenájom Tureckého domu v Senci 
12. O d p r e d a j   nehnuteľností 

- pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2304/23 diel č. 2 
- pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2463/194 a parc.č. 2463/195 
- pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2324 diel č. 1 a 2 
- pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2509/20 diel č. 2 a 3 
- pozemku parc.č. 2587/14 diel č. 1 
- pozemku parc.č. 2587/15 diel č. 2 
- pozemku parc.č. 2587/17 diel č. 4 
- pozemku parc.č 2587/7 diel č. 7 a diel č. 8 
- pozemku parc.č. 2587/8 diel č. 9 a 10 
- pozemku parc.č. 2587/9 diel č. 11 a 12 
- pozemku parc.č. 2587/10 diel č. 13 a 14 
- pozemku parc.č. 137 

13. Žiadosť futbalového klubu ŠK SFM Senec – Veľký Biel – Réca 
14. Zmluvy medzi mestom Senec a Bratislavskými štrkopieskami, s.r.o. 
15. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
16. Rôzne – Informácia o kúpe budovy autoškoly 

- Internet 
- Prevod areálu kasární do majetku mesta 
- Návrh termínu mimoriadneho zasadnutia MsZ – ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 
- Jarné upratovanie 



- 2 – 
 
 

3. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Meste Senec 
 

- predložila hlavná kontrolórka MsZ Ing. Gabriela Kakašová 
 
Uznesenie MsZ č. 29/2005 

I. MsZ prerokovalo Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonanej v Meste Senec 

II. MsZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonanej v Meste Senec. 

Za: 17, proti:0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
4. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Správe cestovného ruchu v Senci 
 

- predložila hlavná kontrolórka MsZ Ing. Gabriela Kakašová 
 
Uznesenie MsZ č. 30/2005 

I. MsZ prerokovalo Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonanej v Správe cestovného ruchu 

II. MsZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonanej v Správe cestovného ruchu 

Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
5. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci 
 

- predložila hlavná kontrolórka MsZ Ing. Gabriela Kakašová 
 
Uznesenie MsZ č. 31/2005 

I. MsZ prerokovalo Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly vykonanej v Mestskom kultúrnom stredisku 

II. MsZ berie na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej 
konroly vykonanej v Mestskom kultúrnom stredisku 

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
6. Rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Senci na ochranu verejného 
záujmu 
 

- predložil p. prednosta Henrich Polakovič 
 
Uznesenie MsZ č. 32/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh rokovacieho poriadku komisie MsZ 
v Senci na ochranu verejného záujmu 

II. MsZ schvaľuje Rokovací poriadok komisie MsZ v Senci na 
ochranu verejného záujmu 

Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
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7. Voľba predsedu komisie MsZ v Senci na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona 
č. 357/2004 Zb.z. 
 
- predložil p. prednosta Henrich Polakovič  
 
Uznesenie MsZ č. 33/2005 

III. MsZ prerokovalo návrh na voľbu predsedu komisie MsZ v Senci 
na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 

IV. MsZ schvaľuje za predsedu komisie MsZ v Senci na ochranu 
verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. p. Mgr. 
Rudolfa Galambosa. 

Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
 
8. Voľba do finančnej komisie MsZ 
 

- predložil p. primátor Karol Kvál 
- uviedol, že pán Ing. László Ásványi listom zo dňa 7.3.2005 požiadal 

o akceptovanie jeho rozhodnutia, a to, vzdanie sa členstva vo finančnej komisii 
MsZ zo zdravotných dôvodov 

- poslanecký klub následne navrhol za člena finančnej komisie MsZ p. Eugena 
Németha 

 
Uznesenie MsZ č. 34/2005 

I. MsZ prerokovalo: 
 
A/ vzdanie sa členstva Ing. Lászla Ásványiho vo finančnej komisii zo zdravotných dôvodov 
B/ návrh na zvolenie Eugena Németha za člena finančnej komisie MsZ 
 

II. MsZ 
 
A/ berie na vedomie vzdanie sa členstva Ing. Lászla Ásványiho vo finančnej komisii MsZ 
B/ zvolilo Eugena Németha za člena finančnej komisie MsZ 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
9. Voľba do redakčnej rady časopisu Senčan 
 
- predložil p. prednosta Henrich Polakovič 

- v zmysle listu zo dňa 14.3.2005 bola navrhnutá do redakčnej rady časopisu 
Senčan Mgr. Lucia Miháliková, zastupujúca RRA Senec- Pezinok  

- p. PhDr. Mária Piačeková v uvedenej agentúre už nepracuje 
 
Uznesenie MsZ č. 35/2005 

I. MsZ prerokovalo : 
     A/ odvolanie PhDr. Márie Piačekovej, členky redakčnej rady časopisu Senčan zastupujúcej 
RRA Senec- Pezinok. Menovaná už nie je zamestnankyňou RRA. 
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     B/ návrh na zvolenie Mgr. Lucie Mihálikovej do redakčnej rady časopisu Senčan 
zastupujúcej RRA Senec-Pezinok 
 

I. MsZ  : 
     A/ odvoláva PhDr. Máriu Piačekovú z redakčnej rady časopisu Senčan 
     B/ zvolilo Mgr. Luciu Mihálikovú do redakčnej rady časopisu Senčan 
          Menovaná bude zastupovať RRA Senec-Pezinok. 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
10./ Prenájom priestorov v budove na Lichnerovej ul. 61 
 

- uvedol p. prednosta Henrich Polakovič 
- p. poslankyňa Ing. Podolská – či nebude problém zo strany iných nájomcov, že 

budú využívať priestory dvora deti? – odpovedal p. prednosta, ostatní 
nájomcovia sú o tejto skutočnosti informovaní 

- MUDr. Dobošová Emese – poukázala na to, že v zmysle VZN o hospodárení 
s majetkom mesta z roku 2004 nebol priložený k tomuto bodu zápis 
z obhliadky predmetnej nehnuteľnosti, a preto žiadala o stiahnutie z rokovania 
MsZ a doplnenie 

 
 
11. / Prenájom Tureckého domu v Senci 
 
- predložil p. prednosta Henrich Polakovič 
- MUDr. Dobošová Emese – tak ako aj v prvom prípade, žiadala o stiahnutie z rokovania, 
nakoľko nebol priložený k tomuto prenájmu zápis z obhliadky predmetnej nehnuteľnosti 
 
 
12. O d p r e d a j   nehnuteľností: 
 
12.1. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2304/23 diel č. 2 
 
Uznesenie MsZ č. 36/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku par.č. 2304/23 diel č. 2 
o výmere 39 m2 pre MUDr. Adrianu Zbružovú za sumu 58.500,- Sk / 
1.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2304/23 diel č. 2 o výmere 39 
m2 pre MUDr. Adrianu Zbružovú za sumu 58.500,- Sk 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia  

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa : 1, neprítomní: 2 
 
 
 



- 5 – 
 

 
12.2. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2463/194 a parc.č. 2463/195 
 
Uznesenie MsZ č. 37/2005 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2463/194 o výmere 179 m2 
parc.č. 2463/195 o výmere 50 m2 pre JUDr. Alexandra Schwartza a manž. JUDr. 
Adrianu za sumu 503.000,- Sk  / 2.200,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2463/194 o výmere 179 m2 a parc.č. 
2463/195 o výmere 50 m2 pre JUDr. Alexandra Schwartza a manž. JUDr. Adrianu 
za sumu 503.800,- Sk. 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť. 

Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
 
12.3. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2324 diel č. 1 a 2 
 
Uznesenie MsZ č. 38/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2324  diel č. 1 o výmere 24 
m2 a diel č. 2 o výmere 6 m2 pre JUDr. Jaroslava Plunára za sumu 66.000,- Sk 
/2.200,-Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2324 diel č. 1 o výmere 24 m2 a diel č. 
2 o výmere 6 m2 pre JUDr. Jaroslava Plunára za sumu 66.000,- Sk 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
12.3. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2509/20 diel č. 2 a 3 

- ide o odpredaj pozemku pre Základnú organizáciu SLOVES pri Ministerstve 
financií SR  

- uvedený odpredaj bol z rokovania stiahnutý, nakoľko nebolo doložené 
vyjadrenie komisie výstavby, len stavebného oddelenia  

 
12.4. Odpredaj pozemku parc.č. 2587/14 diel č. 1 
 
Uznesenie MsZ č. 39/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/14 diel č. 1 o výmere 66 
m2 pre Ing. Martina Dudáka a manž. Ing. Normu za sumu 118.800,- Sk /1.800,- 
Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/14 diel č. 1 o výmere 66 m2 pre 
Ing. Martina Dudáka a manž. Ing. Normu za sumu 118.000,- Sk 
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III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť. 

Za: 14, proti: O, zdržali sa: 4, neprítomný: 1 
 
 
12.5. – Odpredaj pozemku parc.č. 2587/14 diel č. 2 
 
Uznesenie MsZ č. 40/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/15 diel č. 2 o výmere 33 
m2 pre Ing. Róberta Loveckého v ½-ine a Ing. Petra Ravingera v ½-ine za sumu 
59.400,- Sk /1.800,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/15 diel č. 2 o výmere 33 m2 pre 
Ing. Róberta Loveckého v ½-ine a Ing. Petra Ravingera v ½-ine za sumu 59.400,- 
Sk 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť. 

Za: 14, proti: 0, zdržali sa: 4, neprítomný: 1 
 
12.6. – Odpredaj pozemku parc.č. 2587/17 diel č. 4 
 
Uznesenie MsZ č. 41/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/17 diel 
č. 4 o výmere 66 m2 pre Michala Botlíka a manž. Editu za sumu 
118.800,- Sk  /1.800,-Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/17 diel č. 4 
o výmere 66 m2 pre Michala Botlíka a manž. Editu za sumu 
118.800,- Sk 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo 
dňa schválenia tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, 
uznesenie stráca platnosť 

Za: 14, proti: 0, zdržali sa : 4, neprítomný: 1 
 
12.7.- Odpredaj pozemku parc.č. 2587/7 diel č. 7 a diel č. 8 
 
Uznesenie MsZ č. 42/2005 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/7 diel č. 7 o výmere 33 
m2 a diel č. 8 o výmere 42 m2 pre Ing. Ľubomíra Horňáka a manž. Janku za sumu 
135.000,- Sk /1.800,- Sk/m2/ 
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II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/7 diel č. 7 o výmere 33 m2 a diel 

č. 8 o výmere 42 m2 pre Ing. Ľubomíra Horňáka a manž. Janku za sumu 135.000,- 
Sk. 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia  

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Za: 14, proti: 0, zdržali sa 4, neprítomný 1 
 
12.8. – Prenájom pozemku parc.č. 5430/2 a zriadenie práva prechodu a vecného 
bremena na parcele parc.č. 5428/2 
 
Uznesenie MsZ č. 43/2005 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom pozemku parc.č. 5430/2 
o výmere 1203 m2 a zriadenie práva prechodu a vecného bremena 
na parcele parc.č. 5428/2 

II. MsZ súhlasí: 
A/ s prenájmom pozemku parc.č. 5430/2 o výmere 1203 m2 za 
týchto podmienok: 

                           - doba prenájmu 20 rokov 
                                             - výška nájmu 12.000,- Sk/rok 
                                             b/ so zriadením práva prechodu a vecného bremena na parcele  
                                                 parc.č. 5428/2  
 
Za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 4 
 
12.9. – Odpredaj pozemku parc.č. 2587/8 diel č. 9 a 10  
 
Uznesenie MsZ č. 44/2005 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/8 diel č. 9 o výmere 33 
m2 a diel č. 10 o výmere 42 m2 pre MUDr. Jána Kollera a manž. MUDr. Miroslavu 
za sumu 135.000,- Sk /1.800,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/8 diel č. 9 o výmere 33 m2 a diel. 
č.10 o výmere42 m2 pre MUDr. Jána Kollera a manž. MUDr. Miroslavu za sumu 
135.000,- Sk. 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

Za: 14, proti: 0, zdržali sa :4, neprítomný:1 
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12.10. – Odpredaj pozemku parc.č. 2587/9 diel č. 11 a 12 
 
Uznesenie MsZ č. 45/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/9 diel č. 11 o výmere 33 
m2 a diel č. 12 o výmere 42 m2 pre MUDr. Miroslava Orsága a manž. Danu za 
sumu 135.000,- Sk. 

 
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/9 diel č. 11 o výmere 33 m2 

a diel č. 12 a manž. Danu za sumu 135.000,- Sk 
III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 

tohto uznesenia 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 

platnosť 
Za: 14, proti: 0, zdržali sa : 4, neprítomný: 1 
 
12.11. – Odpredaj pozemku parc.č. 2587/10 diel č. 13 a 14 
 
Uznesenie MsZ č. 46/2005 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2587/10 diel 
č. 13 o výmere 33 m2 a diel č. 14 o výmere 42 m2 pre Vladimíra 
Šuláka a manž. Katarínu za sumu 135.000,- Sk /1.800,- Sk/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/10 diel č. 13 
o výmere 33 m2 a diel č. 14 o výmere 42 m2 pre Vladimíra 
Šuláka a manž. Katarínu za sumu 135.000,- 

III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo 
dňa schválenia tohto uznesenia 

IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, 
uznesenie stráca platnosť 

 
Za: 14, proti: 0, zdržali sa : 4, neprítomný: 1 
 
12.12. Odpredaj pozemku parc.č. 137 
 

- uvedený odpredaj pozemku bol stiahnutý z rokovania  
 
13. Žiadosť futbalového klubu ŠK SFM Senec-Veľký Biel-Réca 
 

- na úvod vystúpil Ing. Alexander Matlák- predseda ŠK SFM Senec 
- objasnil žiadosť futbalového klubu, kde žiada pomoc od vedenia mesta pri 

poskytnutí niektorých priestorov v národnom futbalovom centre  
- p. poslanec Ing. Ágárdy – mesto Senec podpísanú zmluvu meniť nebude, bolo 

by to zo strany mesta neseriózne 
- p. poslankyňa Takáčová – podporila požiadavku Ing. Matláka, nakoľko 

senecké deti nemajú možnosť využitia prezliekární, či sprchy, čo by po dohode 
oboch strán prispelo ku skvalitneniu podmienok mládežníckeho futbalu 
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Uznesenie MsZ č. 47/2005 
 

I. MsZ schvaľuje komisiu na prerokovanie požiadaviek futbalového 
klubu ŠK SFM Senec s prenajímateľom priestorov na futbalovom 
štadióne v zložení: 
Ing. Gašpar Józan 
Mgr. Pavol Škovránek 
Ladislav Nádaský 
Mgr. Rudolf Galamboš 
Katarína Takáčová 

II.Komisia spolu so zástupcami FC Senec, Ing. Matlákom a vedením mesta 
Senec zasadne do konca apríla. 

 
 
14. Zmluvy medzi mestom Senec a Bratislavskými štrkopieskami, s.r.o. 
 
    Primátor mesta Ing. Karol Kvál privítal prítomných zástupcov fi Bratislavské štrkopiesky, 
s.r.o. p. Michaela Hackera a Ing. Otu Fučíka. 

- p. Hacker prezentoval firmu, chronologicky od začatia prác do dnes 
predstavil rozsah prác ako aj ďalšie možné postupy pri revitalizácii 
Slnečných jazier 
- pripomenul, že ide o dlhodobú revitalizáciu 
  cieľom firmy je : l. kompletne vyťažené bahno z jazera 

                                                                2. je potrebné prehĺbiť jazero do 15 metrov 
- spomenul návštevu vedenia mesta spolu s vedením Bratislavských    
štrkopieskov, s.r.o. v Maďarsku Jánossomorja 
- v súčasnosti prebieha rokovanie s vedením mesta za účelom určenia 
ďalšieho postupu pri čistení Slnečných jazier 
- p. primátor prečítal predstavu ťažby zasl. Bratislavskými 
štrkopieskami,s.r.o. mestu Senec - - podotkol, že ani jeden z týchto 
návrhov sa nezhoduje s podpísanou zmluvou medzi mestom a Bratisl. 
štrkopieskami, s.r.o. 
- p. zástupkyňa Nemcová – momentálna situácia je veľmi zložitá, 
nakoľko mesto Senec očakáva finančné prostriedky 
z mimorozpočtových zdrojov, mesto Senec ponúka fi Bratisl. 
štrkopiesky, s.r.o. zúčastniť sa tendra na práce spojené s odsávaním 
Slnečných jazier 
- v diskusii vystúpil tiež Ing. Elšík Jozef – pripomenul začiatky okolo 
čistenia Slnečných jazier, spomenul fi Nautilus, ktorá sa podieľala na 
začiatkoch revitalizácie, zaželal vedeniu mesta a poslancom MsZ veľa 
úspechov pri hľadaní tých najsprávnejších postupov pri revitalizácii     
- p. poslankyňa Némethová – poukázala na nejasnosti okolo dvoch 
podpísaných zmlúv medzi mestom Senec a Bratisl. štrkopieskami, s.r.o. 
- kvôli pochybnostiam medzi podpísanou zmluvou a návrhom zmluvy, 
požiadalo vedenie mesta p. Hackera aby na MsÚ priniesol zmluvu 
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 ktorú podpísal, /nakoľko tvrdí, že z jeho strany bola podpísaná len jedna    
zmluva  
- na záver diskusie sa primátor mesta Ing. Karol Kvál dohodol s vedením 
fi Bratislavské štrkopiesky, s.r.o. /p. Hackerom, Ing. Fučíkom a Ing. 
Procházkom/ na stretnutí, kde sa vytýčia ďalšie postupy pri realizácii 
revitalizácie Slnečných jazier 

 
 
                                                            
15. Návrh VZN, ktorým sa určuje metodita poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 48 /2005 
 
     MsZ berie na vedomie návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
 
16.  R ô z n e 

 
 
Informácia o kúpe budovy autoškoly   

– - p. primátor informoval o odkúpení budovy Autoškoly na Kalinčiakovej ulici 
v Senci do majetku mesta 

 
 
Prevod areálu kasární do majetku mesta 
 
-   Mesto Senec  sa stalo vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k.ú. Senec, 
ktorý bol v správe Ministerstva obrany SR formou darovacej zmluvy.   
 
Návrh termínu mimoriadneho zasadnutia MsZ – Územný plán mesta Senec  

- poslanci MsZ sa dohodli na termíne zasadnutia ohľadom územného 
plánu mesta Senec na deň 14. 4. 2005 o 15. 00 hod. 

  
Jarné upratovanie 

- p. primátor informoval o termínoch jarného upratovania v meste Senec, 
mesto je rozdelené tak ako po minulé roky do viacerých lokalít 
- Ing. Winkler – žiadal  pristavenie kontajnera na Vajanského ul. 

- Ing. Józan – dal požiadavku na oživenie tzv. plánu čistenia mesta a s tým 
súvisiacich i vstupov do mesta 

- p. poslankyňa Németh – apelovala na dočisťovanie mesta po odvážaní odpadu 
kontajnermi 

- prostredníctvom MsP dbať na dodržiavanie zákona – vodenie psov bez 
vodítka a náhubkov v meste ale najmä na Slnečných jazerách  
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- V rôznom pán primátor prečítal list p. Ing. Halásza ohľadom premávky 
na ulici Fučíkova, z diskusie vyplynula požiadavka stretnutia vedenia 
mesta s majiteľmi Aquathermalu Senec 

 
- p. Gabriela Szabová, zo Šafárikovej ul.l – predložila opätovne svoju 
žiadosť na zmeranie hluku na Šafárikovej ul. z dôvodu preloženia 
autobusovej stanice 

                                  - merania sa uskutočnia do mesiaca po sprevádzkovaní autobusovej    
                   stanice 
                - ďalej požadovala odpoveď na list, ktorý adresovala vo februári   
                  mestskému úradu a odpoveď neobdržala, p. Czére prisľúbil zaslanie 
                   odpovede  

- Mgr. Škovránek – poukázal na parkovanie automobilov na pešej zóne – 
Lichnerovej ulici 
- p. primátor informoval o zriadení dvoch parkovacích miest na služobné  
preukazy pre poslancov pred budovou MsÚ  
 -Ing.Józan – navrhol, aby sa na internetovej stránke zverejnili telef. čísla 
poslancov, poprípade e-mailovú stránku 

 
     Na záver zasadnutia Mestského zastupiteľstva pán primátor pozval prítomných poslancov 
na slávnostné udeľovanie „Ceny mesta a ceny primátora mesta“, ktoré sa uskutoční   dňa 
 7. apríla 2005  o 14. 00 hod. v sobášnej miestnosti. 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                              Ing. Karol   K v á l 
    prednosta MsÚ                                                                            primátor mesta 
 
       
 
  Overovatelia: 
Gabriella Németh 
Ing. Ján Maglócky 
 
Zapísala: 
Bernadičová G. 

 
 


