
Zápisnica 
z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 18. mája 2006 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia: Mgr. Gabriella Németh 
                        Ing. Gašpar Józan 
 
     Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal III. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle 
zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Pani zástupkyňa H. Nemcová otvorila rokovanie 
a ospravedlnila p. primátora, ktorý sa zúčastnil rokovania ZMOS-u v Bratislave a na 
rokovanie príde neskôr. Na rokovaní je prítomných 16 poslancov. Ospravedlnili sa p. 
František Podolský, neskôr príde p. Mgr. Pavol Škovránek. 
    Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Gabriella Németh a Ing. Gašpar Józan. 
 Za zapisovateľku G. Bernadičová. 
     Do programu žiadal zaradiť p. Ing. Gabriel Agárdy informáciu o plánovaných variantoch 
diaľničného obchvatu D4 hlavného mesta Bratislava.  
 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a jeho 

organizácií za rok 2005 
4. Správa o plnení rozpočtu za rok 2005 v Mestskom kultúrnom stredisku za 

rok 2005 Senec 
5.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2005 v Správe cestovného ruchu 

Senec 
6. Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2005 
7. Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ 
8. Správa o činnosti mestskej polície za I. štvrťrok roku 2006 
9. Návrh o spôsobe naloženia s vyradeným osobným automobilom  
10. Odpredaj pozemkov parc.č. 266/8 a 266/1 
11. Odpredaj časti pozemku parc.č. 4591/1 
12. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2463/181 
13. Prijatie úveru 
14. Informácia o plánovaných variantoch diaľničného obchvatu D4 hlavného 

mesta Bratislavy 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a jeho organizácií za rok 
2005 
 
- predložila Ing. Gabriela Kakašová 
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Uznesenie MsZ č. 38/2006 
 

I. MsZ prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 
účtu mesta a jeho organizácií za rok 2005 

II. MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu mesta a jeho organizácií za rok 2005 

Za: 13, neprítomní: 5, zdržal sa: 1 
 
4./ Správa o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 2005 
 
- predložil p. riaditeľ Peter Szabo 
 
Uznesenie MsZ č. 39/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku na rok 
2005 
VÝNOSY :              9.014 tis. Sk 
NÁKLADY:            9.003 tis. Sk 
Hospodársky výsledok: - zisk ll tis. Sl 
 

II. MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci za 
rok 2005 
VÝNOSY:        9.014 tis. Sk 
NÁKLADY:     9.003 tis. Sk 
Hospodársky výsledok – zisk 11 tis. Sk 

Za: 14, neprítomní: 5 
 
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci za rok 2005 

- predložila Ing. Škultétyová 
 
Uznesenie MsZ č. 40/2006 
 

I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2005 
v Správe cestovného ruchu Senec 
VÝNOSY:       17.663 tis. Sk 
NÁKLADY:    19.054 tis. Sk 
Hospodársky výsledok – STRATA  - 1.391 tis. Sk 
 

II. MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Správe cestovného ruchu 
v Senci za rok 2005 
VÝNOSY:      17.663 tis. Sk 
NÁKLADY:   19.054 tis. Sk 
Hospodársky výsledok – STRATA – 1.391 tis. Sk 
 

Za: 14, neprítomní: 5 
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6.Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2005 

- predložila p. ekonómka Ing. Matúšová 
 
Uznesenie MsZ č. 41/2006 
 

I. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 
2005 a Záverečný účet mesta za rok 2005 

II. MsZ schvaľuje Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 
2005 a Záverečný účet mesta Senec za rok 2005 

Za: 15, neprítomní: 4 
 
7./ Doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ 

- predložil p. prednosta H. Polakovič 
 
Uznesenie MsZ č. 42/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ 
Senec 
- matrikárka       l pracovník 
- pracovník prvého kontaktu     l pracovník 
 

II. MsZ súhlasí s doplnením organizačnej štruktúry MsÚ 
Za: 16, neprítomní: 3 
 
 
8./ Správa o činnosti mestskej polície za I. štvrťrok roku 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 43/2006 
     

I. MsZ prerokovalo Správu o činnosti mestskej polície v Senci za I. štvrťrok roku 
2006 

II. MsZ vzhľadom na predloženú správu o činnosti mestskej polície v Senci má 
výhrady voči činnosti MsP  

III. MsZ ukladá náčelníkovi MsP vypracovať plán opatrení na zlepšenie činnosti MsP 
do najbližšieho MsZ. 

Za: 17, neprítomní: 2 
 
 
9./ Návrh o spôsobe naloženia s vyradeným osobným automobilom 
 
- predložila ekonómka Ing. Matúšová 
Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 6/2004 č. 11 ods. 2 podáva 
ekonomické oddelenie vyradiť z evidencie majektu, ako neupotrebiteľný hnuteľný majetok, 
ktorý pre svoje úplné opotrebovanie a poškodenie neslúži svojmu účelu. Osobný automobil je 
vyradený z evidencie dopravného inšpektorátu a jeho odpisová hodnota je 0. 
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Uznesenie MsZ č. 44/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh o spôsobe naloženia s vyradeným 
osobným automobilom VAZ 21044 IČ 6-HIM-0004 

II. MsZ súhlasí s návrhom o spôsobe naloženia s vyradeným 
osobným automobilom  VAZ 21044 IČ  6-HIM-0004 z evidencie 
majetku Mesta Senec, nakoľko jeho odpisová hodnota je 0 
a automobil je vyradený z evidencie dopravného inšpektorátu 
a z majetku mesta – spôsob naloženia – likvidácia motorového 
vozidiel 

Za: 17, zdržal sa: 1, neprítomní: 1 
 
 
10./ Odpredaj pozemkov parc.č. 266/8 a 266/1 
 
  
Uznesenie MsZ č. 45/2006 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť o odpredaj: 
- pozemok parc.č. 266/8 o výmere 48 m2 zastavený budovou 
- pozemok parc.č. 266/1 o výmere 36 m2 
- časť budovy súp. číslo 4049 na parcele č. 266/8 pre Teréziu Furstenzellerovú 

 
     II. MsZ nesúhlasí s odpredajom nehnuteľností uvedených v bode I.   
Za: 17, zdržal sa: 1, neprítomný: 1 
 
11./ Odpredaj časti pozemku parc.č. 4591/1 
 
Uznesenie MsZ č. 46/2006  
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť na odpredaj časti pozemku 4549/1 o výmere 45 m2 pre 
Milana Begana 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku 4549/1 o výmere 45 m2 
 
Za: 18, neprítomný: 1 
 
12./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2463/181 
 
Uznesenie MsZ č. 47/2006 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2463/181 o výmere 297 m2 
Gabriela Rexa za sumu 742.500,- Sk /2.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku par.č. 2463/181 o výmere 297 m2 pre Gabriela 
Rexa za sumu 742.500,- 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 
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Za: 18, neprítomný: 1 
 
13./ Prijatie úveru 
 
Uznesenie MsZ č. 48/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh o požiadanie o úver vo výške 10.000.000,- Sk na 
prefinancovanie schválených projektov EU 

II. MsZ súhlasí, aby mesto v prípade potreby požiadalo o úver vo výške 10.000.000,- 
Sk na prefinancovanie schválených projektov EU 

 
Za: 18, neprítomný: 1 
 
     Interpelácia p. poslankyne K. Takáčovej  - predniesla požiadavku, ktorá vyplynula 
z komisie na prípravu Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu, ohľadom zníženia 
vstupného, resp. vstupu zdarma na Senecké leto 2006, resp. forma rodinných lístkov. 
      Po rozprave sa poslanci zhodli, že cena vstupného ako aj cena vstupeniek v predpredaji, 
zostane rovnaká, ako po ostatné roky. 
 
Uznesenie MsZ č. 49/2006 
 
     I.   MsZ prerokovalo cenu vstupného na Senecké leto 2006 dňa 10. júna 2006. 

III. MsZ schvaľuje cenu vstupného ako v minulom roku, a to: 
- cena vstupného          100,- Sk 
- predpredaj                   80,- Sk 
- študenti, dôchodcovia 50,- Sk  
- deti do 6 r. zdarma  

 
za: 18, neprítomný: 1 
 
14./A 
Informácia o plánovaných variantoch diaľničného obchvatu D4 hlavného mesta 
Bratislavy 
- predložil p. Ing. Agárdy  
Uznesenie MsZ č. 50/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrhy trasovania obchvatu hlavného mesta Bratislavy 
s pracovným názvom diaľnica D4 

II. MsZ doporučuje dotknutým orgánom štátnej správy a územnej samospráve ďalej 
rozvíjať stredný II. variant návrhov, ktorý plánuje križovanie diaľníc D4 a D1 
medzi Bernolákovom a Veľkým Bielom. 

Za: 17, zdržal sa: 1, neprítomný: 1 
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14./ Rôzne 
       Zmena funkčného využitia Územného plánu mesta Senec – schválenie  
       Trnavská – Boldocká ul. 
 
Uznesenie MsZ č. 51/2006 
 

I. MsZ prerokovalo dokumentáciu – návrh na „Zmenu funkčného využitia územia“ 
Územného plánu mesta Senec v lokalite medzi Trnavskou a Boldockou ul. v Senci 
na pozemkoch parc.č. 803/1, 832, 833/1, 2, 3, 4, 902/8, 19, 20, 49, 
918/2,4,5,6,919/1, 919/9, 11, 12, 18 a 834/1, 2, 835, 836/1, 2, 3, 4 v k.ú. Senec, 

               s návrhom na funkčné využitie „vybavenosť a služby“, ktorej obstaranie bolo        
schválené Uznesením MsZ č. 18/2006 zo dňa 16.2.2006. 

II. MsZ schvaľuje zmenu funkčného využitia v lokalite a na pozemkoch ako je 
uvedené v bode I. na funkčné využitie „vybavenosť a služby“. 

 
Za: 18, neprítomný: 1 
 
 
R ô z n e  
 
Interpelácie poslancov: 
Ing. Winkler – informoval o blížiacom sa prerozdelení štátnej polície, opäť na políciu 
Bratislava-vidiek, podal návrh na uznesenie ohľadom interpelovania zo strany primátora 
mesta, aby sídlo riaditeľstva hasičského zboru bolo v Senci, nie v Pezinku.  
 
Uznesenie MsZ č. 52/2006 
 

I. MsZ poveruje primátora mesta Ing. Karola Kvála, aby vstúpil do 
rokovania s Ministerstvom vnútra, a intervenoval ohľadom sídla 
riaditeľstva hasičského zboru, ktoré by bolo potrebné  v Senci, nie 
v Pezinku. 

Za: 18, neprítomní: 1 
 
- Mgr. Németh – požiadala o výrub stromov na Rybárskej ulici, kde je povolenie  
                             vydané 2 roky, odpovedal p. primátor – jeden topoľ je už spílený a 
                             ďalší bude spílený v dohľadnej dobe      

 
- Mgr. Galambos – žiadal, aby sa vrátila „40“ km rýchlosť na Štefánikovu  a Slnečnú ul. , 
odpovedal p. Czére – dôjde k zmene organizácie dopravy v meste Senec, počas prác „40“ km 
rýchlosť, tzv. vnútorná zóna 
-  MUDr. Príbelský – žiadal, aby na rokovanie MsZ bola prizvaná firma E-net a informovala 
o možnostiach pripojenia a pokračovaní  prác v zmysle podpísanej zmluvy 
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Interpelácie občanov: 
 
- Ing. Klokner Gabriel – majiteľ Verejno-prospešného podniku, a.s. Senec 

- pýtal sa, prečo sa rok po obdržaní uznesenia PZ  nezverejnilo, že trestné 
stíhanie bolo zastavené – Uznesenie KUJP – 379/OVEK-2003 Gh – žiadal na 
očistenie svojho mena a rodiny uverejniť článok v Senčanovi 

- Ing. Agárdy – odpovedal, že zo strany MsZ nebol Verejno-prospešný podnik, 
napadnutý 

- Ing. Kvál – vysvetlil, že prípad nie je v súčasnosti ukončený, nakoľko sa 
prípadom zaoberá policajná inšpekcia a na Generálnu prokuratúru bol podaný 
mimoriadny opravný prostriedok 

 
Ing. Elšík Jozef – žiadal o informovanie poslancov MsZ o všetkých súdnych sporoch, ktoré   
                             boli podané,  poukázal na uznesenia č. 31 a 60/2002 
  
 
 
     Na záver poďakovala p. zástupkyňa H. Nemcová prítomným za účasť na rokovaní MsZ 
a pozvala poslancov MsZ na Senecké leto, dňa 10. júna 2006. 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                          Ing. Karol   K v á l 
   prednosta MsÚ                                                                          primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Gašpar Józan 
Mgr. Gabriella Németh 
 
 
 
Zapísala: 
Bernadičová G. 
 
 
 
 
 


