
Z á p i s n i c a 
 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 16. februára 2006 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia: p. Gabriella Németh 
                        p. Ladislav Nádaský 
 
 
     Primátor mesta zvolal v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.  Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 16 poslancov.  
Ospravedlnila sa p. poslankyňa Ing. Mária Podolská. Za overovateľov zápisnice boli určení p. 
poslankyňa Gabriella Németh a Ladislav Nádaský. Za zapisovateľku p. Gabriela Bernadičová.  
Pani poslankyňa MUDr. Emese Dobošová požiadala o priestor na rokovaní ohľadom podania  
informácie o zdravotnej starostlivosti a rýchlej zdravotnej pomoci v meste Senec. 
S informáciou vystúpia      MUDr. Lániová a MUDr. Somogyová.  
 
PROGRAM: 
1./ Otvorenie 
2./ Kontrola uznesení 
3./ Návrh cenníka na rok 2006 – Slnečné jazerá 
4./ Ustanovenie komisie pre Senecké leto a Veľký letný karneval 2006 
5./ Informačná správa o kontrolnej činnosti za rok 2005 
6./ Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za IV. štvrťrok roku 2005 
7./ Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ Senec 
8./ Návrh na udelenie „Ceny mesta a Ceny primátora mesta“ za rok 2005 
9./ Dotácie mesta v roku 2006 
10./ Nákup osobného automobilu formou leazingu 
11./ Urbanistická štúdia – zadanie 
       „Zástavba 40 rodinných domov“ SENEC 
12./ Odpredaj pozemku p.č. 989/1 – zhodnotenie právneho stanoviska 
       Odpísanie pohľadávok voči S-LÚČ spol s. r. o. 
13./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2309/2 a parc.č. 2304/26 
14./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2340/3 
15./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách 2231/43 
16./ Dotácia na výstavbu technickej infraštruktúry stavby 
       „Obytná zóna, Pezinská ul., Senec a návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec 
17./ Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Senec na rok 2006 
18./ Rôzne 
 
 
3./Návrh cenníka na rok 2006  - Slnečné jazerá 
 
- predložila p. riaditeľka SCR Ing. Sylvia Škultétyová 
 
Uznesenie MsZ č. 1/2006 

I. MsZ prerokovalo návrh cenníka na rok 2006 – Slnečné jazerá. 



II. MsZ schvaľuje cenník na rok 2006 – Slnečné jazerá 
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
4./ Ustanovenie komisie pre Senecké leto a Veľký letný karneval 2006 
 
- predložil p. primátor Ing. Karol Kvál 
- poznamenal, že termín Seneckého leta sa z dôvodu konania volieb do NR SR zmenil 
  na 10. jún 2006 /sobota/ 
- predložil návrh,že zloženie komisie je možné doplniť členmi, ktorí sú ochotní pracovať v nej 
 
Uznesenie MsZ č. 2/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie komisie pre zabezpečenie Seneckého leta 
a Veľkého letného karnevalu 2006 

II. MsZ schvaľuje zloženie komisie pre zabezpečenie Seneckého leta a Veľkého 
letného karnevalu 2006 podľa predloženého návrhu   

Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
5./ Informačná správa o kontrolnej činnosti za rok 2005 
 
- predložila hlavná kontrolórka MsZ p. Ing. Kakašová 
- zdôraznila, že jednou z úloh stanovených zákonom je predložiť MsZ-u najmenej raz ročne 
správu o kontrolnej činnosti, do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka 
- táto správa je sumárom kontrolnej činnosti a kontrolných zistení za rok 2005 
 
Uznesenie MsZ č. 3/2006 
 

I. MsZ prerokovalo informačnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2005 
II. MsZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2005 

 
Za: 16           proti:0    zdržal sa: 0       neprítomní: 3 
 
6./ Správa o kontrolnej činnosti Mestskej polície  v Senci za IV. štvrťrok roku 2005 
 
- predložil náčelník MsP p. Vladimír Rybárik 
- Ing. Zváč sa spýtal, či už mestská polícia funguje v nových priestoroch bývalej autoškoly 
- Ing. Józan – vystúpi s požiadavkou osvetlenia prechodov pre chodcov  
- p. Takáčová  - pri ZŠ s vyuč. maďarským sa vypínajú skoro semafory 
                            odpovedal p. Czére – v súčasnom období bude prebiehať prestavovanie  
                                                                 semaforov, po konzultácii s p. riaditeľkou budú 
                                                                 intervaly zmenené 
- Ing. Zváč – upozornil na opotrebovanosť tlačidiel pre chodcov pri semaforoch 
 
Uznesenie MsZ č. 4/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície v Senci za IV. štvrťrok roku 
2005 

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



 
Za: 16                    proti:0                        zdržal sa: 0 
 
 
7./ Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ Senec 
- predložil p. prednosta Henrich Polakovič 
MUDr. Emese Dobošová – podporila návrh na doplnenie organizačnej štruktúry o pracovné 
miesto – referent, úsek sociálnych vecí 
Ing. Agárdy – požiadal o predloženie grafického zobrazenia nárastu počtu zamestnancov od 
roku 2004 v mesačných intervaloch 
 
Uznesenie MsZ č. 5/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ Senec 
1 pracovník – referent, úsek sociálnych vecí 

II. MsZ súhlasí s doplnením organizačnej štruktúry MsÚ Senec  
- 1 pracovník – referent, úsek sociálnych vecí 

III. MsZ žiada MsÚ o výkaz trendu /nárastu – poklesu/ počtu zamestnancov od roku 
2004 v mesačných intervaloch 

 
Za: 16,   proti: 0, zdržal sa: 0 
 
8./ Návrh na udelenie „Ceny mesta a ceny primátora mesta“ za rok 2005 
 
- predložil p. poslanec Mgr. Ivan Fendek – predložil návrh z rokovania mestskej rady 
- p. poslankyňa Gabriella Németh – navrhla na cenu primátora mesta p. Mateja Stanka, 
kostolníka, ktorý v tejto funkcii pôsobí takmer 18 rokov 
- poslanci s týmto doplňujúcim návrhom súhlasili 
- ďalej sa do Štatútu mesta zapracuje, že cena mesta bude udelená i na základe získania     
diamantovej plakety za bezplatné darcovstvo krvi 
 
Uznesenie MsZ č. 6/2006 
 
     I. MsZ prerokovalo návrhy na udelenie „Ceny mesta a Ceny primátora mesta za rok 2005 
       Návrhy: 
Cena mesta: Mgr. Vladimír Bertok 
                      Ing. Jozef Elšík 
 
Cena primátora : Eva Casanova 
                              Viera Szabová 
 
Cena mesta alebo primátora: Ing. Peter Valo 
                                                   Oto Lévai 
                                                   Milan Ferenci 
                                                   Daniel Čambal 
 

MsZ odporúča udeliť v zmysle Štatútu mesta Senec 
Cenu mesta : Mgr. Vladimír Bertok 
                       Milan Ferenci 
                       Daniel Čambal 



 
Cenu primátora: František Podolský, st. 
                              Oto Lévai 
                              Matej Stanko 
 
     III. MsZ odporúča udeliť v zmysle Štatútu mesta Senec 
- laureátovi Ceny mesta peňažnú odmenu vo výške   20.000,- Sk 
- laureátovi Ceny primátora mesta vecný dar v hodnote 3.000,- Sk 
 
za: 16             proti: 0         zdržal sa: 0 
 
9. Dotácie mesta v roku 2006 
 
- uviedla p. ekonómka Ing. Matúšová 
- p. poslankyňa MUDr. Dobošová – iniciovala ohľadom požiadavky Matice slovenskej 
v mene p. MUDr. Jarmily Ožvaldovej. MO Matice slovenskej v Senci žiadala  dotáciu vo 
výške 30.000,- Sk, Mestskou radou bola odsúhlasená čiastka 24.000 Sk, a následne 
predložená na odsúhlasenie do MsZ, primátor mesta Ing. Karol Kvál sa zaviazal, že zbytok 
teda 6.000,- Sk vykompenzuje z vlastných prostriedkov. 
 
Uznesenie MsZ č. 7/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na poskytnutie dotácií v roku 2006 
v súlade s rozpočtom mesta 

II. MsZ súhlasí s návrhom na poskytnutie dotácií v roku 2006 
v súlade s rozpočtom mesta /viď príloha/ 

 
Za: 16         proti: 0             zdržal sa: 0 
 
10./ Nákup osobného automobilu formou leazingu 
 

- predložil p. primátor , išlo by o osobný automobil pre odd. výstavby 
- poslanci predložili návrh na zakúpenie osobného automobilu v hotovosti 

 
Uznesenie MsZ č. 8/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na nákup osobného automobilu formou 
leazingu v súlade so schváleným rozpočtom mesta 

II. MsZ nesúhlasí s nákupom osobného automobilu formou leazingu 
III. MsZ súhlasí so zakúpením osobného automobilu v hotovosti do 

350.000,-  Sk s DPH 
 
Za:  16           proti:0               zdržal sa:0 
 
11./Urbanistická štúdia – zadanie 
      „ Zástavba 40 rodinných domov „ – SENEC 
 

- predložil Ing. arch. Križko 
 
 



Uznesenie MsZ č. 9/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh zadania  Urbanistickej štúdie /UŠ/  
„Zástavba 40 rodinných domov – SENEC, ktorý právnická osoba Hores 
VICTORY, spol. s r.o. , Junácka 6, 841 03  Bratislava predložila na schválenie 
mestu Senec, ako orgánu územného plánovania a ktorá ako územnoplánovací 
podklad bude riešiť výstavbu rodinných domov na pozemkoch parc.č. 5389/92, 
5389/93, 5389/94, 5389/5 v katastrálnom území Senec 
 

II. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
spodrobňujú a overejú navrhované „Zmeny a doplnky č. 1/2005“  Územného plánu 
mesta Senec a navrhovaným funkčným využitím : individuálna bytová výstavba 
a drobné prevádzky schválené Uznesením MsZ č. 52/2005 zo dňa 14. 4. 2005 

 
III. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej v bode I. a bode II. za nasledových 

podmienok: 
- UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami 

v zmysle stavebného zákona 
- Náklady na obstaranie a prerokovanie UŠ budú hradené výlučne z prostriedkov 

žiadateľa 
- Náklady na realizáciu inžinierskych sietí súvisiacich s výstavbou 

navrhovaných rod. Domov budú hradené výlučne z prostriedkov žiadateľa, 
resp. budúceho investora 

 
Za: 18              proti:0          zdržalo sa:0 
 
 
12./ Odpredaj pozemku parc.č. 989/1 
 
- predložila Ing. Kakašová 
 
Uznesenie MsZ č. 10/2006 
 

I. MsZ ruší uznesenie č. 162/2005 
II. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 989/1 o výmere 1154 m2 

Pre Jozefa Nagya a manž. Dášu za sumu 2.999.999,- Sk. 
III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 989/1 o výmere 1154 m2 pre Jozefa 

Nagya a manž. Dášu za sumu 2.999.999,- Sk 
IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia 

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

platnosť 
Za: 18,    proti: 0         zdržalo sa: 0 

 
12./A Odpísanie pohľadávok voči S-LÚČ spol. s r.o. 
 
Uznesenie MsZ č. 11/2006 
 

I. MsZ v súlade s VZN č. 6/2004 Zásady hospodárenia s majetkom mesta článok 8 
písmeno E odst. 7 prerokovalo návrh na odpísanie pohľadávok nasledovne: 



- poplatok za alkohol a tabakové výrobky vo výške 70.102,60  
/uznesenie súdu č.j. 9k 15/03 – neuznaná v rámci núteného vyrovnania/ 

- pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti 50.000,- Sk  
/ uznesenie súdu č.j. 9k 15/03 – neuznaná v rámci núteného vyrovnania/ 

- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov za roky 2002, 2003 a 2004 vo výške 63.360,- 
Sk /neprihlásená do konkurzu – nevymožiteľná/ 
Pohľadávky mesta boli voči S-LÚČ spol. s r. o. 
 

II. MsZ súhlasí s odpísaním pohľadávok uvedených v bode I. 
 
Za: 18                   proti:0                     zdržal sa:0 
 
13./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách 
 
- predložil p. primátor 

 
Uznesenie MsZ č. 12/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku na Slnečných 
jazerách parc.č. 2309/2 o výmere 107 m2 parc.č. 2304/26 diel č. 1 
o výmere 86 m2 a diel č. 2 o výmere 49 m2 pre Romana Taškého 
a manž. Danielu za sumu 605.000,- Sk /2.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2309/2 o výmere 107 
m2 parc.č. 2304/26 diel č. 1 o výmere 86 m2 a diel č. 2 o výmere 
49 m2 pre Romana Taškého a manž. Danielu za sumu 605.000,- 
Sk /2.500,- Sk/m2/ 

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

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

Za: 17        proti: 0           zdržal sa: 1             neprítomní: 1 
    
14./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách  
- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 13/2006  
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 2340/3 o výmere 36,36 m2 
pre:  
Ladislav Šajmír                                   8,63 m2 
Kristína Drusová                                 8,63 m2 
Ladislav Gažo a Gabriela Ubovičová 8,63 m2 
Ing. Karol Havlík a manž. Marta      10,47 m2 
 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode I. 
 
Za:  17      proti:0              zdržalo sa:0      neprítomní: 2 
 
 



 
15./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách 
 
- predložil p. primátor  
- poslanci v diskusii nesúhlasili s odpredajom celej časti o ktorú na fi Doprastav a.s. záujem, 
žiadali prepracovať geometrický plán  
 
Uznesenie MsZ č. 14/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2231/43 o výmere 431 m2 
pre Doprastav a.s. Bratislava za sumu 1.077.500,- Sk /2.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2231/43 o výmere 431 m2 pre 
Doprastav a.s. Bratislava. 

 
Za: 17           proti: 0        zdržal sa:1        neprítomný: 1 
 
16./ Dotácia na výstavbu technickej infraštruktúry stavby: 
       „Obytná zóna, Pezinská ul., Senec 
        a návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec 
 
- uviedol Ing. arch. Križko 
- dodržať podmienky zmluvy  
 
Uznesenie MsZ č. 15/2006 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť fi AREA RK , s.r.o. o spoluprácu mesta Senec 
a investora výstavby 222 b.j. v lokalite „Obytná zóna, Pezinská ul. Senec“ za 
účelom poskytnutia dotácie na zabezpečenie výstavby inžinierskych sietí /vodovod, 
kanalizácia, komunikácia a verejné osvetlenie/ uvedenej stavby zo štátnych 
prostriedkov v zmysle „Výnosu MV a RR SR“ o poskytovaní dotácií na rozvoj 
bývania. 

II. MsZ prerokovalo návrh „Kooperačnej zmluvy“ a návrh Zmluvy o postúpení práv 
a povinnosti vyplývajúcich  zo stavebných povolení.../, ktorými sa upravujú 
podmienky spolupráce a vlastnícke, legislatívne a administratívne podmienky za 
účelom vypracovania a podania žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu 
technickej vybavenosti. 

III. MsZ prerokovalo návrh na úpravu „Rozpočtu mesta Senec“, s návrhom na zvýšenie 
účelovo viazaných rozpočtových výdavkov na uvedené stavby inžinierskych sietí 
vo výške min. 6.820.100,- Sk, resp. min. vo výške min. 30% z „Oprávnených 
nákladov stavby“ v závislosti na „Rozpočte stavby“ dodávateľa stavby, ktorý bude 
vybraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za podmienky, že:  
Investor k termínu 10 dní pred vyhodnotením výberového konania prevedie čiastku 
vo výške min. 30% „Oprávnených nákladov stavby“ resp. rozdiel medzi 
„Oprávnenými nákladmi stavby“ a predpokladanou výškou poskytnutej dotácie na 
účet mesta. 

IV. MsZ schvaľuje návrhy uvedené v bode I., II., a III. 
 
Za: 14        proti:0   zdržali sa:3 neprítomní: 2 
 
    



17./ Návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
 
-   predložila Ing. Matúšová 
- uviedla, že na základe predloženej žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výstavby 
inžinierskych sietí k 222 b.j.  v lokalite Obytná zóna, Pezinská ul. Senec vyplynula potreba 
úpravy rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 16/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
Príjmy celkom:                        217.065 tis. Sk 
Z toho 
Bežné príjmy                           192.795 tis. Sk 
Kapitálové príjmy a 
Príjmové FO                              24.270 tis. Sk 
 
Výdavky celkom                       217.065 tis. Sk 
Z toho 
Bežné výdavky                          192.795 tis. Sk 
Kapitálové výdavky a  
Výdavkové FO                            24.270 tis. Sk 
 

II.                                                                                                                                                              
MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2006 podľa bodu I. 

 
Za: 16         proti: 0      zdržal  sa:1     neprítomní: 2 
 
18./ Rôzne 
18.A/ Odvolanie sa  proti rozhodnutiu MsZ, zo dňa 16. decembra 2005 vo veci 
odkúpenia pozemku parc.č. 4464/1 
 

- na ostatnom zasadnutí MsZ dňa 15.12.2005 bol predložený návrh na uznesenie 
ohľadom odkúpenia pozemku parc.č. 4465/1 diel č. 6, parc.č. 4465/3 diel č. 7, 
parc.č. 4464/1 diel č. 3, ktorý bol však z rokovania stiahnutý, nakoľko Ing. 
Józan podal návrh aby bola parc. č. 4464/1 daná do prenájmu. Z tohto 
vyplývala i podmienka vyhotovenia nového geometrického plánu.  

- Dnešného rokovania MsZ sa zúčastnil i žiadateľ, ktorý požiadal 
o prehodnotenie rozhodnutia, teda mal záujem o odkúpenie uvedených parciel, 
poslanci jeho žiadosti vyhoveli a bol daný návrh na uznesenie a následné 
hlasovanie o odpredaji    

 
 
Uznesenie MsZ č. 17/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 4465/1 diel 
č. 6 o výmere 85 m2, parc.č. 4465/3 diel č. 7 o výmere 16 m2, 
parc.č. 4464/1 diel č. 3 o výmere 51 m2 pre Štefániu Tóthovú za 
sumu 45.600,- Sk /300,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 4465/1 diel č. 6 
o výmere 85 m2, parc.č. 4465/3 diel č. 7 o výmere 16 m2, parc.č. 



4464/1 diel č. 3 o výmere 51 m2 pre Štefániu Tóthovú za sumu 
45.600,- 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 
 
 
18./B Zmena funkčného využitia Územného plánu mesta Senec 
          Trnavská – Boldocká ul. 
 
- predložil p. Ing. arch. Križko  
 
Uznesenie MsZ č. 18/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh právnickej osoby PRIMUM, s. r.o., Záhradnícka 34, 821 
08 Bratislava na zmenu funkčného využitia Územného plánu mesta Senec 
z pôvodných funkcií na funkčné využitie „vybavenosť a služby“ nasledovných 
parciel v k.ú. Senec: 
- parc.č.: 830/1, 832, 833/1, 2,3,4, 902/8, 19, 20, 49, 918/2, 4, 5, 6, 919/1, 920/9, 

11, 12, 18 a 834/1, 2, 835, 836/1, 2, 3, 4 
v lokalite medzi Trnavskou a Boldockou ul. v Senci. 

II. MsZ schvaľuje návrh na zmenu funkčného využitia územia Územného plánu mesta 
Senec a parc. číslami uvedenými v bode I. formou samostatne obstaranej „Zmeny 
a doplnku“, v zmysle ustanovení stavebného zákona, na funkčné využitie 
„vybavenosť, služby“. 

 
Za:  16      proti: 0      neprítomní:2 
 
 
     Na zasadnutí vystúpila p. Mária Švorcová s požiadavkou o odkúpenie  časti domu na 
Šafárikovej ul. č. 37 súp. č. 178. Žiadosť bola podaná dňa 21. 1. 2006 s návrhom prenájmu 
alebo odkúpenia.  Následne oslovila i listom poslancov MsZ. 
  
Uskutočňovanie sobášnych aktov mimo sobášnej miestnosti 
 
     Pán prednosta predložil požiadavku občanov, ohľadom uzatvárania sobášov mimo 
sobášnej miestnosti. Po diskusii sa poslanci zhodli na tom, že žiadosti budú akceptované za 
správny poplatok  3.000,- Sk s tým, že sobášiaci zváži vhodnosť uskutočnenia slávnostného 
aktu.  Sobášneho aktu  sa zo strany mesta zúčastnia sobášiaci a matrikárka. 
 
 
Uznesenie MsZ č. 19/2006 
 

I. MsZ prerokovalo  požiadavku uskutočňovania sobášneho aktu 
mimo sobášnej miestnosti. 



II. MsZ schvaľuje uskutočňovanie sobášneho aktu mimo sobášnej 
miestnosti za správny poplatok 3.000,- Sk, sobášov sa zúčastnia 
zo strany mesta sobášiaci a matrikárka. 

 
Za: 16            zdržal sa: 1           neprítomní: 2 
 
Informácia    ohľadom poskytovania lekárskej starostlivosti 
 
     Na rokovaní vystúpili MUDr. Lániová a Mudr. Somogyová. Informovali o zmene 
poskytovania lekárskej starostlivosti a prvej pomoci, ktorá vyplynula zo zákona a nadobúda 
účinnosť 1. marca 2006. Poslanci MsZ žiadali o informovanie občanov cestou miestnych 
periodík, kde budú obyvatelia presne informovaní o časoch lekárskej starostlivosti, 
pohotovosti a telefónnych číslach, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť.      
 
 
Informácia p. Mgr. Milkovej Márie – OLYMPIC a.s. – stručná chronológia prípadu 
 
     Mgr. Milková zhodnotila chronológiu prípadu ohľadom a.s. Olympic od 16. júna 1993 do 
apríla 2005.  
 
Interpelácie: 
 
Mgr. Galambos Rudolf – poukázal na zaťaženosť Šamorínskej ul. a časti Nitrianskej ul. –  
                                     navrhoval vybudovanie prechodu pre chodcov pred Zeleným dvorom 
 
Ing.Gašpar Józan – pozval poslancov MsZ na stretnutie „Okrúhly stôl“ – dňa 25.2.2006  
                                  o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku 
 
                    
     Na záver poďakoval p. primátor poslancom MsZ na účasť ako aj ostatným prítomným 
a rokovanie ukončil. 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                       Ing. Karol    K v á l 
      prednosta MsÚ                                                                   primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Gabriella Németh 
Ladislav Nádaský 
 
 
Zapisovateľka: 
Bernadičová G. 
 
 


