Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 19. 5. 2005
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 14
poslancov. Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Jána Winklera a p. Gabriellu Németh.
Za zapisovateľku p. Bernadičovú Gabrielu.
Na úvod zasadnutia privítal riaditeľa OO PZ v Senci p.Mgr. Stanislava Backu.
- p. poslankyňa Gabriella Németh žiadala o prizvanie poslancov na rokovanie so
zástupcami Aquathermalu
- p. poslankyňa MUDr. Emesse Dobošová žiadala zaradenie bodu programu:
Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke
Program:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesení
3./ Stanovsiko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Senec a jeho organizácií
za rok 2004
4./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci za rok 2004
5./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 2004
6./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Senec za rok 2004
7./ Pripravenosť na letnú turistickú sezónu 2005
8./ Informácia o Seneckom lete
9./ Správa o činnosti MsP za I. štvrťok 2005
10./ Zriadenie spoločného školského úradu
11./ Navýšenie investícií – fi Dalkia, a.s.
12./ Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 5943
13./ Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 1/2005 – „Červený majer“
14./ Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 1/2005 – „Obytná zóna Senec-Sever“
15./ Zriadenie vecného bremena 5562/1
16./ Kúpa pozemku parc. č. 2172/2
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 155/1 a 155/2
18./ Odpredaj pozemku parc.č. 2310/17 diel č. 3
18.A/ Odpredaj pozemku parc.č. 2310/16 diel č. 4
19./ Odpredaj pozemku parc.č. 28/1 a 28/2
20./ Odpredaj pozemku parc.č. 2371/310
21./ Odpredaj garáže súp. číslo 2648
22./ Odmena pre primátora mesta za obdobie január – marec 2005
23./ Odmena pre zástupkyňu primátora za obdobie január – marec 2005
24./ Odmena pre hlavnú kontrolórku za obdobie január – marec 2005
25./ Prejednanie listu Spolku seneckých podnikateľov
26./ Rôzne
27./ Záver

-
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3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Senec a jeho organizácií za
rok 2004
-

predložila Ing. Gabriela Kakašová

-

Ing. Jozef Olas prečítal 2 písomné interpelácie poslanca Ing. Gašpara Józana,
ospravedlnil Ing. Gašpara Józana , ktorý príde na rokovanie neskôr
na pripomienky ohľadom rozpočtu reagovala p. ekonómka Ing. Janette
Matúšová
poslanci žiadali ďalej zverejnenie neplatičov prostredníctvom internetu,
reagovala hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová, táto forma je v rozpore
so zákonom
p. Rezsó Duray – je členom komisie cestovného ruchu, pri príprave rozpočtu
na budúci rok konštatovali, že tým, že sa do Slnečných jazier investuje, vyrába
sa takzv. strata, ak by sa do jazier neinvestovalo, hospodárskym výsledkom by
nebola strata, ale to predsa nie je cieľom, nakoľko mesto má záujem
o investície do tejto lokality, kvôli spokojnosti rekreantov i samotným
Senčanov

-

Uznesenie MsZ č. 64/2005
I.
MsZ prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu mesta a jeho organizácií za rok 2004
II.
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu mesta Senec a jeho organizácií za rok 2004
Za: 14, neprítomní: 5
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci
-

informovala Ing. Škultétyová
poukázala na súčasnú pripravenosť na letnú turistickú sezónu
poslanci apelovali na nadviazanie zaužívanej tradície, v prípade nepriaznivého
počasia organizovanie fakultatívnych výletov do Maďarska, na Červený
Kameň, a iné...

Uznesenie MsZ č. 65/2005
I.

MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2004
v Správe cestovného ruchu
VÝNOSY:
19.087 tis. Sk
NÁKLADY:
19.749 tis. Sk
Hospodársky výsledok - 662 tis. Sk
Strata

II.

MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Správe cestovného ruchu
v Senci za rok 2004
VÝNOSY:
19.087 tis. Sk
NÁKLADY:
19.749 tis. Sk

-
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Hospodársky výsledok – 662 tis. Sk
Strata
Za : 13, neprítomní: 6
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 2004
- predložil p. Szabo Peter
- p. riaditeľ spomenul prípravu projektu na získanie dotácie na rekonštrukciu
kultúrneho domu, v diskusii sa rozvinula v zmysle potreby nových sedadiel do
kinosály, malého občerstvenia – formou bufetu
Uznesenie MsZ č. 66/2005
I.

MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu v Mestskom
kultúrnom stredisku za rok 2004
VÝNOSY:
8.844 tis. Sk
NÁKLADY:
9.731 tis. Sk
Hospodársky výsledok –887 tis. Sk
STRATA

II.

MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Mestskom kultúrnom
stredisku v Senci za rok 2004
VÝNOSY:
8.844 tis. Sk
NÁKLADY:
9.731 tis. Sk
Hospodársky výsledok –887 tis. Sk
STRATA

Za: 12, neprítomní: 7
6. Plnenie rozpočtu mesta Senec za rok 2004 a schválenie Záverečného účtu Mesta
-

predložila Ing. Matúšová
JUDr. Kolenová – podala informáciu ohľadom podaní na exekúcie
p. Németh – podporila názor, aby sa pre poskytovaní sociálnej výpomoci
z rozpočtu mesta komisia zaoberala aj vytypovaním občanov v hmotnej núdzi,
ktorí napr. o tejto možnosti nevedia, alebo sa ostýchajú – pomôcť im

Uznesenie MsZ č. 67/2005
I.
II.
III.
Za: 13, neprítomní: 6

MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok
2004 a Záverečný účet mesta za rok 2004
MsZ schvaľuje Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok
2004 a Záverečný účet mesta Senec za rok 2004
MsZ súhlasí s tvorbou rezervného fondu vo výške 10% prebytku
Hospodárenia v roku 2004 t.j. 317 tis. Sk

-
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7./ Pripravenosť na letnú turistickú sezónu 20005
-

predložila riaditeľka SCR Senec Ing. Sylvia Škultétyová
pri zabezpečení letnej turistickej sezóny 2005 si SCR vytypovala úlohy, ktoré
sa týkajú starostlivosti o zeleň v areáli, rekonštrukcií ubytovacích zariadení,
ako aj opravy a údržba detských ihrísk, náterov plavidiel, opráv lavičiek,
úpravy krajníc atď, viď príloha

Uznesenie MsZ č. 68/2005
I. MsZ prerokovalo informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu 2005
II. MsZ berie na vedomie informáciu o pripravenosti na letnú turistickú sezónu
2005
Za: 14, neprítomní: 5
8./ Informácia o Seneckom lete 2005
-

informáciu podal riaditeľ MsKS p. Peter Szabo
predložil poslancom program Seneckého leta ako aj Veľkého letného
karnevalu

9./ Správa o činnosti MsP
-

predložil náčelník MsP p. Vladimír Rybárik
zdôraznil potrebnú spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou najmä
počas letnej turistickej sezóny

Uznesenie MsZ č. 69/2005
I.
II.

MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície v Senci za I.
štvrťrok roku 2005
MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Senci
za I. štvrťrok roku 2005

Za: 14, neprítomní: 5
10./ Zriadenie spoločného školského úradu
-

predložil p. prednosta H. Polakovič
listom zo dňa 29.3.2005 požiadala obec Reca o vytvorenie spoločného
školského úradu – po stránke metodickej bez finančného zasahovania

Uznesenie MsZ č. 70/2005
I.

MsZ prerokovalo žiadosť obce Reca o vytvorenie spoločného
školského úradu pre mesto Senec a Reca.

I.
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MsZ súhlasí so zriadením spoločného školského úradu pre mesto
Senec a obec Reca

Za: 14, neprítomní: 5
11./ Navýšenie investícií
a. predložil p. Mgr. Ivan Fendek – prevádzkový riaditeľ fi Dalkia a.s.
Senec
b. informoval o potrebe navýšenia investičných prostriedkov , ich
potreba vyplýva z nutnosti zakúpenia frekvenčných meničov na
čerpadlá ÚK, úpravy technológie v kotolni na Gagarinovej ulici
Uznesenie MsZ č. 71/2005
I.MsZ prerokovalo návrh fi Dalkia Senec a.s. o navýšenie investícií o 1,7 mil.
Sk z fondu budúcich nutných nákladov na rok 2005
II. MsZ schvaľuje navýšenie investícií o 1,7 mil. Sk z fondu budúcich nutných nákladov na
rok 2005 v Dalkii Senec a.s.
Za: 15, neprítomní: 4
12./ Prenájom nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva č. 5943
- predložil p. prednosta H. Polakovič
- s programom súkromného liečebno-výchovného sanatória vystúpil p.
Paedr. Dr. Andrej Argaláš, ktorý odpovedal na otázky poslancov
- otázky poslancov sa týkali počtu prijatých detí, ich pohybu /v areáli
a meste /
-dĺžky nájmu, výšky nájmu atď. viď príloha č. l
Uznesenie MsZ č. 72/2005
I.MsZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľností vedených
na LV č. 5943 vedený Správou katastra Senec pre Súkromné
liečebno-výchovné sanatórium
II.MsZ súhlasí s prenájmom nehnuteľností vedených na LV č.
5943 vedený Správou katastra Senec pre Súkromné liečebnovýchovné sanatórium za podmienok uvedených v prílohe č. l.
Za: 15, neprítomní: 4
13./ Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 1/2005
Zmena a doplnok funkčného využitia
- lokalita – „Červený majer“
- šport, rekreácia, golf

-

6–

-predložil p. primátor Ing. Karol Kvál
-predložený materiál bol z rokovania stiahnutý, nakoľko uvedená
lokalita zasahuje k urbárskemu lesu, nie sú jednoznačné vlastnícke
vzťahy, záujemcovia majú osloviť urbariát a vypracovať spoločný
materiál, prípadne doložiť súhlasné stanovisko ostatných vlastníkov
14./ Zmena a doplnok Územného plánu mesta Senec č. 1/2005
Zmena a doplnok funkčného využitia
- lokalita : „Obytná zóna Senec- Sever“
-Bývanie, služby a drobné prevádzky
Uznesenie MsZ č. 73/2005
I.MsZ prerokovalo návrh na zmenu a doplnok funkčného využitia územia:
-lokalita – Obytná zóna – Sener – Senec
-z individuálna byt. výstavba – rozvoj a orná pôda
-na : Bývanie, služby a drobné prevádzky
-/parc.č. 5261, 5320-5363, 5282-5297a 5298-5318,
vo výmere 25,3534 ha/
-návrh nového funkčného využitia „bývanie, služby a drobné
prevádzky“
II.MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie /UŠ/ „Obytná zóna
Senec-Sever“, ktorý fyzické osoby /JUDr. Gejza Varga a spol.
vlastníkov predložili na schválenie mestu Senec, ako orgánu územného
plánovania a obstarávateľovi UŠ a ktorá ako územnoplánovací podklad
rieši budúcu výstavbu na uvedených pozemkoch
/parc.č. 5261, 5320-5363, 5282-5297 a 5298-5318/.
II.

III.

MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedenej zmeny a doplnku
územnoplánovacej dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky č.
1/2005“, resp. v novom, mestom Senec obstarávanom „Územnom pláne
mesta „ ako je uvedené v bode I.
MsZ súhlasí s návrhom zadania uvedenej UŠ, ktorá sa spracováva ako
územnoplánovací podklad k Územnému plánu mesta Senec, resp. k jeho
obstarávaným Zmenám a doplnkom č. 1/2005 za nasledovných
podmienok:
-UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami
v zmysle stavebného zákona
-Prerokovanie UŠ bude zabezpečené prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby
-Náklady na obstaranie a prerokovanie UŠ budú hradené výlučne
z prostriedkov žiadateľa
-Náklady na realizáciu inžinierskych sietí súvisiach s výstavbou
navrhovaných rodinných domov budú hradené výlučne z prostriedkov
žiadateľa, resp. budúceho investora

Za 12, proti: 7
-
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15./ Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 5562/1
- predložil p. prednosta H. Polakovič
Uznesenie MsZ č. 74/2005
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí na parc.č. 5562/1 a práva prechodu cez parc.č.
5562/1 v prospech vlastníka parc.č. 5551, 5546, 5545/1
II.MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia
i
inžinierskych sietí na parc.č. 5562/1 a práva prechodu
cez parc. č. 5562/1 v prospech vlastníka parc.č. 5551, 5546, 5545/1
Za: 12, neprítomní: 7
16./ Kúpa pozemku parc.č. 2172/2
Uznesenie MsZ č. 75/2005
I.
MsZ prerokovalo návrh na kúpu pozemku parc.č. 2172/2 o výmere 270 m2 za
sumu 148.500,- Sk pre mesto Senec /550,- Sk/m2/
II.
MsZ súhlasí s kúpou pozemku parc.č. 2172/2 o výmere 270 m2 za sumu 148.500,Sk pre mesto Senec.
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: 12, neprítomní: 7
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 155/1 a 155/2
Uznesenie MsZ č. 76/2005
I.
II.
III.
IV.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 155/1 o výmere 40 m2
a parc.č. 155/2 o výmere 103 m2 pre Silvestra Mihoka a manž. Katarínu za sumu
214.500,- Sk/1.500,- Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 155/1 o výmere 40 m2 a parc. č. 155/2
o výmere 103 m2 pre Silvestra Mihoka a manž. Katarínu za sumu 214.500,- Sk
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Za: 12, neprítomní: 7

-
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18./ Odpredaj pozemku parc.č. 2310/17 diel č. 3
Uznesenie MsZ č. 77/2005
I.
II.
III.
IV.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2310/17 diel č. 3 o výmere
52 m2 pre MUDr. Pavla Nováka a manž. Ivetu za sumu 98.000,- Sk /1.885,Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2310/17 diel č. 3 o výmere 52 m2 pre
MUDr. Pavla Nováka a manž. Ivetu za sumu 98.000,- Sk.
MsZ uručuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenia stráca
platnosť

Za: 12, neprítomní: 7
18.A Odpredaj pozemku parc.č. 2310/16 diel č. 4
Uznesenie MsZ č. 78/2005
I.
II.
III.
IV.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2310/16 diel č. 4 o výmere 55
m2 pre Mgr. Petra Nováka za sumu 102.500,- Sk /1.864,-Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2310/16 diel č. 4 o výmere 55 m2 pre
Mgr. Petra Nováka za sumu 102.500,- Sk.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenia stráca
platnosť

Za: 12, neprítomní: 7
19./ Odpredaj pozemku parc. č. 28/1 a 28/2
Uznesenie MsZ č. 79/2005
I.
MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 28/1 diel č. 3 o výmere 46 m2
a pozemok parc.č. 28/2 diel č. 4 o výmere 28 m2 pre Rudolfa Porubského za sumu
22.200,- Sk /300,- Sk/m2/
II.
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 28/1 diel č. 3 o výmere 46 m2
a pozemok parc.č. 28/2 diel č. 4 o výmere 28 m2 pre Rudolfa Porubského za sumu
22.200,- 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: 12, neprítomní: 7
-
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20./ Odpredaj pozemku parc.č. 2371/310
Na úvod vystúpil p. Ing. Miloslav Dzúrik, ktorý žiadal ešte prehodnotenie sumy, za ktorú
by uvedený pozemok odkúpil.
Uznesenie MsZ č. 80/2005
I.
II.
III.
IV.
Za:12

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2371/310 diel č. 2 o výmere
161 m2 a parc. č. 2371/310 diel č. 3 o výmere 6 m2 pre Ing. Miloslava Dzúrika za
sumu 250.500,- Sk /1.500,-/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2371/310 diel č. 2 o výmere 161 m2
a parc.č. 2371/310 diel č. 3 o výmere 6 m2 pre Ing. Miloslava Dzúrika za sumu
250.500,- Sk.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
proti:0

zdržalo sa:0

neprítomní: 7

21./ Odpredaj garáže súpisné číslo 2648
Uznesenie MsZ č. 81/2005
I.
II.
III.
IV.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj garáže súpisné číslo 2648 a pozemok parc.č.
1211/2 o výmere 23 m2 pre Darinu Czéreovú za sumu 69.656,- Sk.
MsZ súhlasí s odpredajom garáže súpisné číslo 2648 a pozemok parc.č. 1211/2
o výmere 23 m2 pre Darinu Czéreovú za sumu 69.656,- Sk.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť

Za: 13, neprítomní: 6
22./ Udelenie odmeny primátorovi mesta
Uznesenie MsZ č. 82/2005
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi
Kválovi vo výške 50% súčtu platov za obdobie január-marec roku 2005
MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov január – marec roku 2005

Za:13, neprítomní: 6

-
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23./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora
Uznesenie MsZ č. 83/2005
I.

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie január-marec roku 2005
II.
MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov január – marec roku 2005
Za: 13, neprítomní: 6
24./ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke MsZ
Uznesenie MsZ č. 84/2005
I.
MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke MsZ Ing.
Gabriele Kakašovej vo výške 30 % súčtu platov za obdobie január – marec roku
2005
II.
MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke MsZ Ing. Gabriele Kakašovej vo
výške 30% súčtu platov za obdobie január-marec roku 2005
Za: 13, neprítomní: 6
25./ Prejednanie listu Spolku seneckých podnikateľov
-

k listu Spolku seneckých podnikateľov sa postupne vyjadrili poslanci MsZ,
ktorí skonštatovali, že je v ich záujme poznať objektívne skutočnosti, a po
diskusii sa zhodli na tomto uznesení MsZ

Uznesenie MsZ č. 85/2005
I.
II.
III.

MsZ poveruje hlavnú kontrolórku Ing. Gabrielu Kakašovú prešetrením pravdivosti
podania Spolku seneckých podnikateľov /list zo dňa 11. 4. 2005/.
Zistené skutočnosti predložiť na Mestský úrad v Senci a Mestské zastupiteľstvo do
26. 6. 2005
MsZ poveruje Mestský úrad o zaujatie stanoviska a vypracovanie uznesenia MsZ
v predmetnej veci.

Za: 13, neprítomní: 6
26./ Rôzne
Primátor mesta odovzdal slovo p. Karolovi Czéremu – vedúcemu odd. výstavby, ktorý
prečítal list p. Ladislava Minariča – AGROREAL v zastúpení združenia advokátov ohľadom
urgencie rozhodnutia – ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb., zák. č.
237/2000 Z.z., v znení noviel a vyhlášok

-

11 –

Interpelácie poslancov:
Ing. Gašpar Józan –
- ďalej opätovne žiadal o používanie elektronickej pošty pri zasielaní materiálov
MsZ, poslanci ho v jeho návrhu podporili a zhodli sa, že kto bude mať záujem
predloží svoju e-mailovú adresu, čo bude považované za požiadavku zasielať
materiály MsZ elektronickou poštou
- žiadal zapracovať do všetkých výstupov, ktoré súvisia s prijatými Zmenami
a doplnkami Územného plánu mesta Senec, povinnosť majiteľov a investorov
naďalej dodržiavať Zákon o ochrane pôdy, nakoľko sa množia prípady, keď
pôda po odsúhlasení Zmien a doplnkov sa stáva pre nich len príťažou, o ktorú
sa nemá kto starať, navrhol prijať opatrenia, ktoré uvedenému stavu predídu
- žiadal riešiť križovatku oproti budúcej autobusovej stanici zo Šafárikovej
na Pincešor, požiadavka vyplynula z upozornení občanov ktorí bývajú
v lokalitách smerom od ul. Šafárikovej na Pincešor
- žiadal o návrh riešenia parkovania v meste Senec /napríklad formou platenej
služby pre občanov/ - dochádza ku kolíziám hlavne v letnom období
-

MUDr. Príbelský – žiadal, aby komisie MsZ sa schádzali po pracovnom čase,
poslanci sa zhodli na tom, že predsedovia jednotlivých
komisií urobia medzi členmi prieskum, a vyhovejú
požiadavkám členov komisie

-

Ing. Olas Jozef – poukázal na odkryté studne a zdevastovaný pozemok bývalej
záhradnej reštaurácie pri železničnej stanici
MsÚ zašle výzvu Železniciam SR

-

Ing. Podolská – poukázala na stĺpy pri vstupoch do mesta, žiadala osadenie
nápisov s privítaním pre prichádzajúcich návštevníkov
s názvom „Vítame Vás v meste Senec“

-

p. Takáčová – poďakovala za zrealizovanie požiadavky sprevádzkovania
šatní na NFC Senec pre mladých hráčov

Projekt – Multimediálny SENEC
MsZ prerokovalo zámer fi e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, Senec ohľadom
projektu s názvom „Multimediálny SENEC“, ktorý spočíva v jeho nadčasovosti
a komplexnom pokrytí dostupnými multimediálnymi technológiami slúžiacimi na
prenos zvuku, obrazu a dát.

-

12 –

Projekt je zameraný na komplexné vybudovanie multimediálnej siete, ktorá by
prepojila bytové jednotky, úrady, organizácie a subjekty, ktoré
internet informačné médiá potrebujú.

Uznesenie MsZ č. 86/2005
I.
II.

MsZ prerokovalo zámer fi e-Net, s.r.o, ohľadom projektu
s názvom „Multimediálny SENEC“.
MsZ berie na vedomie zámer fi e-Net, s.r.o. ohľadom projektu
s názvom „Multimediálny SENEC“.

Za: 13, neprítomní: 6
Na záver primátor mesta Ing. Karol Kvál poďakoval poslancom MsZ za účasť na
zasadnutí.

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ
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Bernadičová G.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

