
Z á p i s n i c a 
 
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 
 6. júla 2005 
 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
     Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal V. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov. Z rokovania 
sa ospravedlnili: p. Gyula Bardos, MUDr. Emese Dobošová, p. Katarína 
Takáčová a p. Mgr. Rudolf Galambos. Za overovateľov zápisnice určil 
Ing. Petra Zváča a Ladislava Nádaského. Za zapisovateľku p. Gabrielu 
Bernadičovú. Na úvod privítal zástupcov fi e-Net, s.r.o. p. Mgr. 
Imricha Juríčeka, p. Tomáša Juríčeka a JUDr. Bognára. 
 
PROGRAM: 
 
1./ Otvorenie 
2./ Rámcová zmuva o spolupráci medzi mestom Senec a fi e-Net s.r.o. 3./ 
Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska 
4./ Rôzne 
 
 
2./ Rámcová zmluva o spolupráci medzi mestom Senec a fi e-Net s.r.o. 
 
- p. primátor otvoril diskusiu a podnety poslancov 
- Ing. Agárdy- zaujímal sa o počty potenciálnych uchádzačov, teda 
približne aký 
                                              stav by chceli dosiahnuť 
- žiadal, aby v zmluve bolo obsiahnuté, že je možná pokládka iných 
      optických sietí 
                Odpovedal p. Ing. Imrich Juríček - v súčasnej dobe pracuje 
spoločnosť e-Net s.r.o. 
na tomto významnom projekte, ktorý má široké uplatnenie. Projekt je 
zameraný na komplexné vybudovanie multimediálnej siete, ktorá by prepojila 
bytové jednotky, úrady, organizácie, subjekty, ktoré internet a informačné 
médiá potrebujú. Vybudovaná sieť pomocou optických a metalických káblíov v 
meste Senec by umožňovala poskytovať služby super rýchleho internetu pre 
domácnosti i firmy bez časového obmedzenia a obmedzenia množstva 
prenesených dát - káblová mestská televízia 
- káblová komerčná televízia 
- káblová reklamná televízia 
- mestský rozhlas 
- mestská informačná infraštruktúra 
- telefonovanie za minimálne náklady bez nutnosti zachovávania telefónnych 
liniek od monopolných operátorov 
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- sledovací kamerový systém napojený na políciu 
 
- práce sa začnú po usmernení koordinátorom z mestského úradu, nakoľko je 
potrebná pokládka optických káblov a s tým spojené rozkopávkové povolenia 
atď 
 
- v súčasnom období prebieha náborová kampaň, kde sa zisťuje potreba 
pokrytia v jednotlivých oblastiach Senca, práce začnú v poradí - centrum, 
Kollárova, firmy atď... 
 
- Mgr. Ivan Fendek - uviedol, že firma žiada bezodplatné rozkopávkové 
povolenie, rozvody sietí budú osadené na mestských budovách 
 
- - firma ako prevádzkovateľ siete sa zaväzuje počas trvania zmluvy 
poskytnúť zadávateľovi /teda MsÚ / pripojenia na internet pre vybrané 
subjekty tak, aby hodnota takto poskytnutých služieb dosahovala maximálnu 
výšku 120.000,- Sk/mesačne, ktorú nebude musieť zadávateľ uhradiť. 
 
- Zoznam vybraných subjektov tvorí prílohu č. 2 rámcovej zmluvy 
 
- poslanci ďalej žiadali, aby sa poskytovateľ, teda fi e-Net s.r.o. 
zaviazala, že do 31.12.2008 umožní pripojenie na sieť minimálne 
50%záujemcov, ktorý o túto službu prejavia záujem 
 
- p. Gabriella Németh  - Ktorými ulicami za započnú rozkopávkové práce  a 
ďalej možnosť napojenia kamerového systému? Odpoveď: Centrum, Kollárova, 
Turecká, Lichnerova smerom na "salámku" - aktuálna je i možnosťnapojenia 
na kamerový systém 
 
- p. Zváč - "Či nie je možnosť, aby mesto bolo akcionárom tohto projektu?  
- odpoveď : nie 
 
 
- Ing.Gabriel Agárdy - žiadal, aby bolo uvedené v zápisnici, že je možnosť 
aby i ďalší subjekt mal možnosť položiť optickú sieť  - Po zodpovedaní 
otázkov zo strany poslancov MsZ primátor mesta Ing. Kvál navrhol, aby sa 
návrh zmluvy prehodnotil bod po bode. Zastupiteľstvo tento návrh prijalo. 
- Návrh zmluvy bol doplnený o bod: 2.8. - II. Predmet zmluvy v tomto 
znení: "2.8. Poskytovateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že  do 
31.12.2008 umožní pripojenie na sieť minimálne 50% záujemcov, ktorý o túto 
službu prejavia záujem. Splnenie tejto podmienky sa zaväzuje poskytovateľ 
hodnoverne preukázať zadávateľovi najneskôr do 31. 12. 2008 
 
 
 
 
 
- 3 - 



 
 
Uznesenie MsZ č. 100/2005 
 
I. MsZ prerokovalo návrh Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi mestom  Senec 
a fi e-Net, s.r.o. II. MsZ schvaľuje Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi 
mestom Senec a fi e-Net, s.r.o. Za: 12, proti: 0, zdržal sa : 0 
 
3./ Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Senci 
 
 
- p. zástupkyňa H. Nemcová uviedla, že na základe vypísanej výzvy ohľadom 
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pod názvom 1.5.. 
Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva /číslo výzvy JPD 
2/2005/1.5/02 je potrebné uznesenie Mestského zastupiteľstva  s vyčíslením 
celkových nákladov a podielu mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 101/2005 
 
I. MsZ prerokovalo návrh pripravovaného projektu rokonštrukcie mestského 
kultúrneho strediska a finančné krytie z rozpočtu mesta. Celkové náklady: 
35.000.000 Sk 
Podiel mesta:         1.175.000 Sk 
 
II. MsZ súhlasí s projektom rekonštrukcie Mestského kultúrneho strediska v 
Senci s celkovým nákladom : 35. 000.000 Sk a podiel mesta bude 1.175.000 
Sk 
4. R ô z n e 
 
- Ing. Gabriel Agáry - z iniciatívy poslancov MsZ sa uskutočnilo rokovanie 
s vedením Aquathermalu  - Z rokovania vyplynul záver,  že Aquathermal v 
súčasnej dobe nemieni financovať komunikáciu pre odbremenenie dopravy v 
priľahlej časti, záverom rokovania bola potreba stretnutia s p. županom 
Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcov Aquathermalu a poslancov 
MsZ, nájsť riešenie spolufinancovania 
 
Henrich    P o l a k o v i č                                               
                 Ing. Karol   K v á l 
        prednosta MsÚ                                                      
                      primátor mesta 
 
Overovatelia: 
Ladislav Nádaský 
Ing. Peter Zváč 
 
Zapísala: 
Gabriela Bernadičová 


