
Zápisnica zo VII. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 15. decembra 2005 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Overovatelia:   Ing. Gabriel Agárdy 
   p. František Podolský 
    
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VII. 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, Gyula Bárdos, 
MUDr. Emesem Dobošová a p. Katarína Takáčová. Za overovateľov zápisnice primátor 
určil Ing. Gabriela Agárdyho a p. Františka Podolského. Za zapisovateľku Bronislavu 
Gašparovú. 
 
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na rok 2006 
4. Návrh na úpravu rozpočtu v roku 2005 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
5. Návrh rozpočtu na rok 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku 
6. Úprava rozpočtu na rok 2005 v Správe cestovného ruchu v Senci 
7. Návrh rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu v Senci 
8.   Rozvoj RS Slnečné jazerá v Senci  
9. Úprava rozpočtu Mesta Senec na rok 2005  
10. VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
11. Rozpočet Mesta Senec na rok 2006 
12. Kontrola plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok 2004 
13. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na  I. polrok roku 2006 
15. Úprava organizačnej štruktúry MsÚ 
16. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za III. štvrťrok roku 2005 
17. Preplatenie cestovných nákladov  
18. Prenájom nehnuteľnosti parc. č. 2371/143 
19. Odpredaj trafostanice súpisné číslo 4029 
20. Odpredaj pozemku parc. č. 19 diel č. 3 
21. Odpredaj pozemku parc. č. 2587/39 
22. Odpredaj pozemku parc. č. 989/1 
23. Odpredaj pozemku parc. č. 4465/1 diel č. 6, parc. č. 4465/3 diel č. 7, parc. č. 4464/1 

diel č. 3 
24. Odpredaj časti nehnuteľnosti na Šafárikovej ul. 34 



25. Odpredaj pozemku parc. č. 2310/34 
26. Termíny zasadnutí MsR a MsZ v roku 2006 
27. Udelenie odmeny primátorovi mesta za II. polrok roku 2005  
28. Udelenie odmeny zástupkyni primátora za II. polrok roku 2005  
29. Rôzne 
30. Záver 

 
 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na rok 2006 

- informovala Ing. Gabriela Kakašová  
 
Uznesenie MsZ č. 142/2005  

1. MsZ prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na rok 
2006  

2. MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na 
rok 2006 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

4. Návrh na úpravu rozpočtu v roku 2005 v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci 

- informovala p. Melánia Erbenová – ekonómka mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 143/2005  

      1. MsZ  prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu v MsKS v roku 2005 
  Príjmy  9 496 tis. Sk 
  Výdavky 9 496 tis. Sk 

2. MsKS schvaľuje úpravu rozpočtu v MsKS v roku 2005  
Príjmy  9 496 tis. Sk 
Výdavky 9 496 tis. Sk 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2006 v Mestskom kultúrnom  stredisku 

- informovala p. Erbenová – ekonómka mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 144/2005  

     1.  MsZ prerokovalo návrh na rok 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
  Príjmy   9 906 tis. Sk 
  Výdavky   9 906 tis. Sk 
  Z toho  kapitálové    850 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje rozpočet na rok 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
Príjmy   9 906 tis. Sk 
Výdavky  9 906 tis. Sk 
Z toho kapitálové    5850 tis. Sk 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 



6. Úprava rozpočtu na rok 2005 v Správe cestovného ruchu v Senci 
- informovala Ing. Škultétyová – riaditeľka SCR 

 
Uznesenie MsZ č. 145/2005  

     1. MsZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu na rok 2005 v Správe cestovného      
         ruchu   v Senci 

   Výnosy celkom  18 035 tis. Sk 
   Náklady   20 191 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2005 v Správe cestovného ruchu 
v Senci 

Výnosy celkom  18 065 tis. Sk 
Náklady   20 191 tis. Sk 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
 

7. Návrh rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu v Senci 
- informovala Ing. Silvia Škultétyová – riaditeľka SCR 

 
Uznesenie MsZ č. 146/2005  

1.   MsZ prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu    
v Senci 

Výnosy celkom  21 220 tis. Sk 
Náklady celkom 21 206 tis. Sk 
Kapitálové     1 000 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje rozpočet na rok 2006 v Správe cestovného ruchu v Senci 
Výnosy celkom 21 220 tis. Sk 
Náklady celkom 21 206 tis. Sk 
Kapitálové     1 000 tis. Sk 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
 

8. Rozvoj RS Slnečné jazerá v Senci 
- informovala Ing. Silvia Škultétyová  
- Ing. Winkler – bolo by vhodné vypracovať akčný plán na najbližších 5 –10 rokov, kde 

by sa určilo poradie dôležitosti a rozpísať na jednotlivé roky aj z rozpisom finančných 
zdrojov. Malo by sa robiť všetko preto, aby sme tento plán naplnili. 

- Ing. Józan – ja som si túto víziu predstavoval trochu inak. Beriem to ako odfajknutie 
„splnenie úlohy“.  

- p. Németh – zaujímala sa v akom je štádiu výkup pozemkov za účelom vybudovania 
príjazdovej komunikácie na Slnečné jazerá – Sever. 

- Ing. Kvál – jednali sme s fi. Aquathermal, že by mesto Senec vybudovalo verejnú 
komunikáciu medzi Aquathermalom a rodinnými domami na pozemku fi 
Aquathermalu. Predstavitelia fi Aquathermal sľubili, že prednesú daný návrh na ich 
valnom zhromaždení. 

- Ing. Józan – peniaze, ktoré sa získajú z odpredaja pozemkov na SJ by sa mali použiť 
na výkup pozemkov pri Aquathermali a na vybudovanie prístupovej cesty na SJ. Mali 



by sme sa začať baviť o konkrétnych riešeniach, inak to ostane v polohe „nie sú na to 
peniaze“ 

- Ing. Kvál – ale ak by sme peniaze z odpredaja pozemkov na SJ použili len na 
Slnečných jazerách, tak by sme nemali peniaze v meste. Je potrebné vyvolať nové 
rokovanie s predstaviteľmi Aquathermalu 

 
Uznesenie MsZ č. 147/2005  

      1.   MsZ prerokovalo návrh na rozvoj Slnečných jazier v Senci 
2. MsZ berie na vedomie návrh na rozvoj Slnečných jazier v Senci 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
 

9. Úprava rozpočtu Mesta Senec na rok 2005  
- informovala Ing. Janette Matúšová – ekonómka mesta 
- Ing. Józan – výdavky verejnej služby – máme celkom slušnú verejnú správu. Mali by 

sa tu určiť mantinely , pokiaľ je únosná miera zvyšovania týchto výdavkov 
- Ing. Kvál – táto suma na verejnú správu sa dá znížiť tým, že by sme si služby dávali 

robiť dodávateľsky. Položka „verejná správa“ by sa znížila, ale služby by boli 
vykonaná za vyššiu sumu ako si to vieme spraviť my s vlastnými pracovníkmi a suma 
by sa premietla v inej položke. 

- Ing. Matúšová – v položke na verejnú správu sú zahrnuté aj jednorázové výdavky, 
ktoré sa v iných rokoch nenachádzajú a nebudú nachádzať (rekonštrukcia budovy 
mestského úradu a budovy na Kalinčiakovej ul.) 

- Ing. Józan – vieme si určiť koľko peňazí dostaneme za daň z nehnuteľnosti – 
logistické centrum? Bolo by vhodné, keby sa určilo na čo budú peniaze určené. 
Pomenovať kde je to zvýšenie. V akých položkách sa tieto zvýšené príjmy prejavia. 
Navrhol, aby aspoň časť príjmov z logistických centier bola použitá na investície. 

- p. Németh – Prebytočné peniaze s ktorými sme oproti minulému roku nemohli rátať 
a tento rok ich máme, treba určiť priority, kde budeme peniaze investovať. Aby sme 
vedeli občanom povedať, že tá suma, ktorá je naviac oproti plánovanému rozpočtu 
bola použitá na konkrétnu vec. Na to čo je najdôležitejšie. 

 
Uznesenie MsZ č. 148/2005  
           1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu Mesta Senec na rok 2005  

Celkové príjmy   220 279 tis. Sk 
Z toho      
Bežné príjmy   183 643 tis. Sk 
Kapitálové príjmy a FO   36 636 tis. Sk 
 
Celkové výdavky  220 279 tis. Sk 
Z toho 
Bežné výdavky  183 643 tis. Sk 
Kapitálové výdavky a FO   36 636 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2005 uvedenú v bode 1 
 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 



10. VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

- informovala p. Šušlová Alžbeta 
 
- Ing. Winkler – navrhol zvýšiť daň za psov v bytovom dome stredné, veľké plemeno 

z 1.500,- Sk na 2.000,- Sk  
- poslanci navrhli zvýšiť daň za psa pre právnickú osobu z 1.500,- Sk na 2.000,- Sk 
-  

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 

- p. Nádaský navrhol znížiť daň za užívanie verejného priestranstva v bode 10 písm. a) 
z 9,- Sk na 7,- Sk. Poslanci sa dohodli na zníženie dane za užívanie verejného 
priestranstva na 8,- Sk/m2/deň 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 4 
 

- Ing. Józan navrhol znížiť daň zo stavieb v bode 1 písm. b z 8,- Sk na 7,- Sk/m2 
 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 4 
 
Uznesenie MsZ č. 149/2005  

1. MsZ prerokovalo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

2. MsZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady s prijatými zmenami 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

11. Rozpočet mesta Senec na rok 2006  
- informovala Ing. Janette Matúšová  
- Ing. Józan – navrhol vyčleniť na transfer na športovú činnosť a šport minimálne 

600.000,- Sk                                                                                                                    
- Ing. Agárdy, Mgr. Škovránek – navrhli, že v prípade navýšenia rozpočtu 

z mimorozpočtových zdrojov bude mať prioritu šport vo výške 450 tis. Sk  
 
Uznesenie MsZ č. 150/2005   

1.  MsZ prerokovalo návrh na navýšenie kapitoly šport o 450 tis. Sk po získaní 
iných nerozpočtovaných zdrojov do rozpočtu mesta Senec na rok 2006 

2. MsZ súhlasí s navýšením kapitoly šport o 450 tis. Sk po získaní iných 
nerozpočtovaných zdrojov do rozpočtu mesta Senec na rok 2006 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 4 
 

- p. Nemcová – požiadala, že v priebehu roka ak sa nájdu mimorozpočtové zdroje, aby 
sa položka na vydávanie novín Senčan navýšila podľa potreby (zlepšenie grafiky, 
farebná tlač) 

- Ing. Józan - je potrebné vyzvať vlastníkov pozemkov na Slnečných jazerách, aby si 
splnili svoju daňovú povinnosť (zabratie verejného priestranstva) 

 



Uznesenie MsZ č. 151/2005  
      1.  MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mesta Senec na rok 2006 

 Celkové príjmy  210 245 tis. Sk 
 Z toho 
 Bežné príjmy   192 795 tis. Sk 
 Kapitálové príjmy    17 450 tis. Sk 
 
 Celkové výdavky  210 245 tis. Sk 
 Z toho 
 Bežné výdavky  192 795 tis. Sk 
 Kapitálové výdavky a FO   17 450 tis. Sk 

    2.  MsZ schvaľuje rozpočet Mesta Senec na rok 2006 ako je uvedené v bode 1 
 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 
 

12. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za rok 2004 
- informovala Ing. Gabriela Kakašová – hlavná kontrolórka  
- Ing. Winkler – na poslednom zasadnutí MsZ v roku bolo schválené uznesenie 

o rozšírení budovy pošty. Požiadal o nové rokovanie predstaviteľov pošty a Mesta 
Senec 

 
Uznesenie MsZ č. 152/2005  

1. MsZ prerokovalo kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2004 
2. MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2004  

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 

13. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
- informovala Ing. Gabriela Kakašová 

 
Uznesenie MsZ č. 153/2005  

1. MsZ prerokovalo správu o výsledku následnej finančnej kontroly – cestovné 
náhrady 
2. MsZ berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly – 

cestovné náhrady 
 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2006  
- informovala Ing. Gabriela Kakašová  

 
Uznesenie MsZ č. 154/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. 
polrok roku 2006  
2. MsZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. 

polrok roku 2006  
 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 



 
 

15. Úprava organizačnej štruktúry MsÚ 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 155/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu organizačnej štruktúry Mestského úradu 
v Senci 

- 3 pracovníci – informátor (chránené pracovisko) 
2. MsZ schvaľuje úpravu organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senci 

- 3 pracovníci – informátor (chránené pracovisko) 
 
Za: 13: proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

16. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za III. štvrťrok roku 2005  
- informoval Vladimír Rybárik 
- Mgr. Galambos – vyzval poslancov, ak majú nejaké požiadavky a pripomienky na 

Mestskú políciu, aby ich hlásili na Mestskú políciu. Pomôžu im tým pri riešení 
a objasňovaní priestupkov. 

 
Uznesenie MsZ č. 156/2005  

1.  MsZ prerokovalo správu o činnosti MsP v Senci za III. štvrťrok roku 2005  
2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti MsP v Senci za III. štvrťrok roku 

2005  
 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

17. Preplatenie cestovných nákladov 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 157/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na úhradu cestovných nákladov žiakov základných škôl 
dochádzajúcich z miestnych častí mesta – Svätý Martin, Červený majer, Horný 
dvor z rozpočtu mesta 
2. MsZ súhlasí s úhradou cestovných nákladov žiakov základných škôl 

dochádzajúcich z miestnych častí mesta – Svätý Martin, Červený Majer, Horný 
dvor z rozpočtu mesta 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

18. Prenájom nehnuteľnosti parc. č. 2371/143 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 158/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na prenájom pozemku parc. č. 2371/143 o výmere 560 
m2 pre Jaroslava Koprivu za sumu 28.000,- Sk/rok. Doba prenájmu: na dobu určitú  
5 rokov 



2. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku parc. č. 2371/143 o výmere 560 m2 pre 
Jaroslava Koprivu za sumu 28.000,- Sk/rok. Doba prenájmu: na dobu určitú 5 
rokov. 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 
19. Odpredaj trafostanice súpisné číslo 4029  

- informoval Ing. Karol Kvál  
 
Uznesenie MsZ č. 159/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj trafostanice súpisné číslo 4029 postavenej 
na pozemku parc. č. 5218/40 pre Západoslovenskú energetiku, a.s. za sumu 1.000,- 
Sk 
3. MsZ súhlasí s odpredajom trafostanice súpisné číslo 4029 postavenej na 

pozemku parc. č. 5218/40 pre Západoslovenskú energetiku, a.s. za sumu 
1.000,- Sk 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Za: 13, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

20. Odpredaj pozemku parc. č. 19 diel č. 3 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ 160/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 19 diel č. 3 o výmere 227 m2 
pre Helenu Kolláthovú za sumu 68.100,- Sk (300,- Sk/m2) 
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 19 diel č. 3 o výmere 227 m2 pre 
Helenu Kolláthovú za sumu 68.100,- 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: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

21. Odpredaj pozemku parc. č . 2587/39 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 161/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2587/39 o výmere 33 m2 pre 
Silviu Nádaskú za sumu 33.000,- Sk (1.000,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2587/39 o výmere 33 m2 pre Silviu 
Nádaskú za sumu 33.000,- 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: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 

22. Odpredaj pozemku parc. č.  989/1 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 162/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 989/1 o výmere 1154 m2 pre 
Jozefa Nagya a manž. Dašu za sumu 2,885.000,- Sk (2.500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 989/1 o výmere 1154 m2 pre Jozefa 
Nagya a manž. Dášu za sumu 2,885.000,- Sk 

3. Odpredaj je možný realizovať až po vyrovnaní možných dlhov voči Mestu Senec 
alebo voči mestským organizáciám 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 5 
 
 

23. Odpredaj pozemku parc. č. 4465/1 diel č. 6, parc. č. 4465/3 diel č. 7, parc. č. 
4464/1 diel č. 3  

- informoval Ing. Karol Kvál 
- Ing. Józan – navrhol dať parcelu č. 4464/1 do prenájmu. Uvedený návrh sa stiahol 

z rokovania s tým, že žiadateľ si má spraviť nový geometrický plán. 
 
 

24. Odpredaj časti nehnuteľnosti na Šafárikovej ulici č. 34 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 163/2005  

1. MsZ prerokovalo odpredaj podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
o veľkosti 10920/36556 tisícin v obytnom dome Šafárikova 34, súpisné číslo 
232 postavený na parc. č. 727 a 729/6 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 
o veľkosti 10920/36556 na parc. č. 727 o výmere 214 m2 a priľahlého 
pozemku a nádvoria parcelné č. 729/6 o výmere 790 m2 vo vlastníctve mesta 
Senec pre: 

A. Petra Šmogorviča a manž. Vieru vo výške ¼ z podielu 10920/36556 tisícin 
podielu 

B. Annu Múczkovú vo výške ¼ z podielu 10920/36556 tisícin podielu  
C. Štefániu Bacovú vo výške ¼ z podielu 10920/36556 tisícin podielu 
D. Vo výške ¼ z podielu 10920/36556 tisícin podielu pre:  

Ladislava Fodora v ¼-tine 
Magdalénu Dovalovskú v ¼-tine 



Štefana Fodora v ¼ -tine 
Richarda Fodora v 1/20-tine 
Sylviu Hegedušovú v 1/20-tine 
Helenu Fodorovú v 1/20-tine 
Luciu Fodorovú v 1/20-tine 
Nikoletu Bordaczovú v 1/20-tine 
za sumu 4.000,- Sk za celý podiel. 
t.j. 1.000,- Sk pre každého vlastníka uvedeného v bodoch A, B, C, D. 

2.   MsZ súhlasí s odpredajom časti nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. 
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia mestským zastupiteľstvom 
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok uznesenie stráca 

platnosť 
 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 5 
 
 
 

25. Odpredaj pozemku parc. č. 2310/34 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 164/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2310/34 o výmere 81 m2 
pre Stanislava Večeríka a manž. Máriu za sumu 121.500,- Sk (1.500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2310/34 o výmere 81 m2 pre 
Stanislava Večeríka a mnž. Máriu za sumu 121.500,- Sk 

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

4.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok uznesenie stráca 
platnosť 

 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 5 
 
 
 

26. Termíny zasadnutí MsR a MsZ v rok 2006 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 165/2005  

1. MsZ prerokovalo termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v I. polroku roku 2006 

  Mestská rada:    Mestské zastupiteľstvo: 
01.02.2006 16.02.2006 
22.03.2006 06.04.2006 
03.05.2006 18.05.2006 
31.05.2006 15.06.2006 

2. MsZ schvaľuje termíny zasadnutí MsR a MsZ uvedených v bode 1 
 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 



 
27. Udelenie odmeny primátorovi mesta za II. polrok roku 2005  
- informoval p. Henrich Polakovič 

 
Uznesenie MsZ č. 166/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi 
Kválovi vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – december 2005  

2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 
50% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – december 2005  

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

28. Udelenie odmeny zástupkyni primátora za II. polrok roku 2005  
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 167/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene 
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – december 
2005  

2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 
50% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – december 2005  

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 
Rôzne:  
 

- Mgr. Ivan Fendek navrhol udeliť odmenu pre hlavnú kontrolórku Ing. Gabrielu 
Kakašovú vo výške 30% za II. polrok roku 2005  

 
Uznesenie MsZ č. 168/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej  kontrolórke Ing. 
Gabriele Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – 
december 2005 

2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo 
výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov júl – december 2005   

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

- p. Nemcová – informovala o pripravovaných projektoch Slnečné jazerá – odstránenie 
sedimentov, II. etapa a rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska. 

 
Uznesenie MsZ č. 169/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh pripravovaného projektu Senec, Slnečné jazerá – 
odstránenie sedimentov, II. etapa – počas celej doby realizácie vo výške 5% 
oprávnených nákladov projektu 

  Oprávnené náklady projektu:  80 000 000,- Sk 
  Žiadateľ: 5% z vlastných zdrojov –     4 000 000,- Sk 



2. MsZ súhlasí s financovaním projektu Senec, Slnečné jazerá – odstránenie 
sedimentov, II. etapa počas celej doby jeho realizácie vo výške 5% 
oprávnených nákladov projektu ako je uvedené v bode 1 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
Uznesenie MsZ č. 170/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh pripravovaného projektu rekonštrukcia Mestského 
kultúrneho strediska v Senci počas celej doby jeho realizácie vo výške 5% 
oprávnených nákladov projektu. 

   Oprávnené náklady projektu:     54 039 818,- Sk 
   Žiadateľ: 5% z vlastných zdrojov –    2 701 990,- Sk 
   Neoprávnené náklady projektu:       138 040,- Sk 
 

2. MsZ súhlasí s financovaním projektu Rekonštrukcie Mestského kultúrneho 
strediska v Senci počas celej doby jeho realizácie vo výške 5% oprávnených 
nákladov projektu ako je uvedené v bode 1 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 
p. Polakovič predniesol návrh na delegovanie p. poslankyne Németh za členku rady školy 
v Spojenej škole s VJM, odvolanie Mgr. Chríbika z funkcie člena rady a delegovanie Mgr. 
Ivana Fendeka za člena rady školy pri ZUŠ v Senci. 
 
Uznesenie MsZ č. 171/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na delegovanie p. Gabriely Németh za členku rady 
školy v Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským 

2. MsZ schvaľuje návrh uvedený v bode 1 
 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
Uznesenie MsZ č. 172/2005  

1. MsZ odvoláva Mgr. Vladimíra Chríbika z funkcie člena rady školy pri 
Základnej umeleckej škole v Senci 

2. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie Mgr. Ivana Fendeka za člena rady 
školy pri Základnej umeleckej škole v Senci 

3. MsZ schvaľuje Mgr. Ivana Fendeka za člena rady školy pri  Základnej 
umeleckej škole 

 
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 6 
 
 

- p. Polakovič predniesol návrh Polikliniky Senec, spol. s r.o. – prenájom budovy – 
určiť dobu nájmu na dobu určitú 

 
Uznesenie MsZ č. 173/2005  

1.   MsZ prerokovalo návrh na doplnenie uznesenia č. 127/2005 



2. MsZ ruší podmienky prenájmu z uznesenia č. 127/2005 bod II. Doba nájmu – 
na dobu neurčitú 

3. MsZ schvaľuje podmienky prenájmu z uznesenia č. 127/2005 bod II. Doba 
nájmu – na dobu určitú 5 rokov, s prednostným prenájmom na ďalšie obdobie. 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
 

- Ing. Karol Kvál – predniesol Žiadosť o prešetrenie postupu pri podpise primátora 
mesta Senec Ing. Karola Kvála, ktorú podal na MsÚ Miroslav Horváth, bytom 
Svätoplukova, Senec 

 
Uznesenie MsZ č. 174/2005  

1.  MsZ prerokovalo žiadosť – sťažnosť Miroslava Horvátha o prešetrenie postupu 
pri podpise primátora Ing. Karola Kvála  

2. MsZ zriaďuje komisiu na prešetrenie a vybavenie žiadosti – sťažnosti 
Miroslava Horvátha v zložení: 
Ing. Gabriela Kakšová 
JUDr. Vlasta Kolenová 
Ing. Jozef Olas 
Ing. Ján Maglocký 
Helena Nemcová 

 
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 5 
 
 
 
 

- na zasadnutí vystúpil p. Karol Kele a p. Jaroslav Bittner v mene občanov 
Kalinčiakovej ulice v Senci. Predložil petíciu občanov s nesúhlasom  umiestnenia 
stavby v tejto lokalite, ktorej investorom je Ing. Arich Halama. 

- p. Czére – predložený projekt sa 2x upravoval, pretože požadovaný objekt bol 
neprimeraný. Na toto územie je vydané územné rozhodnutie na 2 bytové jednotky. Do 
dnešného dňa nie je vydané stavebné povolenie. S Ing. Halamom sa snažíme 
dohodnúť, aby Vaše pripomienky boli zapracované v projektovej dokumentácii. 
Nemáme záujem vydať stavebné rozhodnutie v rozpore so stavebným zákonom 
a v rozpore s vašimi pripomienkami. 

 
- p. Nemcová predstavila p. riaditeľku a jej zástupkyňu z Materského centra Slniečko, 

ktoré predstavili svoju činnosť (ako fungujú, aké majú aktivity). 
 

- Ing. Winkler – poukázal na potrebu zriadiť spoj (mestskú dopravu) k logistickému 
centru. 

 
- Mgr. Škovránek – poukázal na potrebu zriadiť nové priestory na spoločenské obrady 

(sobáše, uvítania do života). Navrhol použiť priestory, kde sa momentálne nachádza 
majetkové odd. a evidencia obyvateľstva. 

 



- Ing. Józan – zaujímal sa ako funguje pohotovosť Lekární (otvorené vo večerných 
hodinách)  

- MUDr. Príbelský – nočné služby v seneckých Lekárňach sú nerentabilné, vysoko 
stratové 

 
- Ing. Józan – navrhol oproti novej autobusovej stanici na Šafárikovej ul. zriadiť platené 

parkovisko 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Kvál poďakoval prítomným za účasť, poprial im príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný nový rok a rokovanie Mestského zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrich   P o l a k o v i č   Ing. Karol   K v á l 
         prednosta MsÚ                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
   František Podolský 
 
   Ing. Gabriel Agárdy 
 
 
 
 
Zapispovateľka:  
   Bronislava Gašparová 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 15. decembra 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie MsZ č. 162/2005  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 989/1 o výmere 1154 m2 pre 
Jozefa Nagya a manž. Dašu za sumu 2,885.000,- Sk (2.500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 989/1 o výmere 1154 m2 pre Jozefa 
Nagya a manž. Dášu za sumu 2,885.000,- Sk 

3. Odpredaj je možný realizovať až po vyrovnaní možných dlhov voči Mestu Senec 
alebo voči mestským organizáciám 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Karol   K v á l 
          primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
B. Gašparová  


