Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 15. júna 2006
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: p. Katarína Takáčová
Ing. Ján Maglocký
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal IV. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 16 poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec Ing. Gabriel Agárdy, Mgr.
Ivan Fendek.. Mgr. Pavol Škovránek sa ospravedlnil, že na zasadnutie príde neskôr. Za
overovateľov zápisnice primátor určil p. Katarínu Takáčovú a Ing. Jána Maglockého . Za
zapisovateľku Bronislavu Gašparovú.
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Pripravenosť na Letnú turistickú sezónu
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na 2. polrok roku
2006
6. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
7. Informácia o priebehu prác pri rekonštrukcii námestia
8. Informácia o priebehu prác pri čistení Slnečných jazier
9. Informácia o priebehu prác pri výstavbe okružnej križovatky
10. Informácia o drobných investičných akciách v meste Senec
11. Návrh opatrení na zlepšenie činnosti Mestskej polície
12. Poskytnutie pozemku na výstavbu pošty v Senci
13. Odpredaj pozemku parc. č. 4280/10 a 4280/11
14. Odpredaj pozemku parc. č. 1242/1
15. Odpredaj pozemku parc. č. 2463/212
16. Odpredaj pozemku parc. č. 2231/38
17. Odpredaj pozemkov parc. č. 2463/65, 2463/201, 2463/204, 2463/203
18. Odpredaj časti nehnuteľnosti parc. č. 713 a parc. č. 720/17
19. Odpredaj pozemkov parc. č. 5146, 5568/2, 5568/3, 5570/1
20. Diskusia
21. Záver
3. Príprava na Letnú turistickú sezónu
- informovala Ing. Silvia Škultétyová – riaditeľka SCR
- Ing. Škultétyová informovala o novej webovej stránke Správy cestovného ruchu:
www.slnecnejazerasenec.sk
- p. Duray navrhol namiesto reťazí, ktoré zabraňujú prejazd motorových vozidiel v areáli
Slnečných jazier umiestniť odomykateľné kolíky. Ďalej požiadal na SJ-juh pri bufetoch
umiestniť popri dopravnej značke zákaz vjazdu aj dopravnú značku „slepá ulica“

- Ing. Józan – zaujímal sa či rozkopávky na Slnečných jazerách – sever budú dané do
pôvodného stavu do začiatku Letnej turistickej sezóny
- Mgr. Gabriella Németh – informovala sa či bude hotová okružná križovatka pri obchodnom
dome LIDL do začiatku sezóny (01.07.) a keď áno či sa bude dávať do poriadku Fučíkova
ulica (výmole, obrubníky)
Uznesenie MsZ č. 53/2006
1. MsZ prerokovalo správu o pripravenosti na Letnú turistickú sezónu v roku 2006
2. MsZ berie na vedomie správu o pripravenosti na Letnú turistickú sezónu v roku 2006
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
- informovala Ing. Gabriela Kakašová
- Ing. Józan – požiadal, aby sa pri zostavovaní nového Štatútu mesta Senec presne
vymedzili (pomenovali) práva a povinnosti členov komisií pri MsZ
Uznesenie MsZ č. 54/2006
1. MsZ prerokovalo Správu o výsledku následnej finančnej kontroly, nakladanie –
hospodárenie s majetkom mesta
2. MsZ berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly, nakladanie –
hospodárenie s majetkom mesta
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na 2. polrok
roku 2006
- informovala Ing. Gabriela Kakašová
- oznámila, že bolo podané trestné oznámenie – neoprávnený prevod – pozemky
„Guláška“
Uznesenie MsZ č. 55/2006
1. MsZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Senec na 2. polrok roku 2006
2. MsZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na 2.
polrok roku 2006
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
6. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v druhom polroku
roku 2006
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 56/2006
1. MsZ prerokovalo návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v druhom polroku roku 2006
MsR
MsZ
30.08.2006
14.09.2006

18.10.2006
09.11.2006
29.11.2006
14.12.2006
2. MsZ súhlasí s termínom zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v druhom polroku roku 2006
MsR
MsZ
30.08.2006
14.09.2006
18.10.2006
09.11.2006
29.11.2006
14.12.2006
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
7. Informácie o priebehu prác pri rekonštrukcii námestia
- informovala p. Helena Nemcová
- informovala, že I. etapa revitalizácie námestia bude hotová do 01. júla 2006.
Neoficiálne sa bude odovzdávať 04. júla 2006.
- Mgr. Maglocký – podotkol, že výsadba stromov sa bude realizovať v najhoršom
období. Ak stromy budú vysadené do nie dobrej pôdy (malé miesto), budú živoriť
a vyschnú.
- p. Nemcová – výsadba prebieha pod dozorom odborníkov. Uvítame pomoc aj zo
strany Mgr. Maglockého i Ing. Józana
Uznesenie MsZ č. 57/2006
1. MsZ prerokovalo informáciu o priebehu prác pri rekonštrukcii námestia
2. MsZ berie na vedomie informáciu o priebehu prác pri rekonštrukcii námestia
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 3
8. Informácia o priebehu prác pri čistení Slnečných jazier
- informovala p. Helena Nemcová
- Ing. Zváč – je potrebné skontrolovať, ktoré chaty na SJ nemajú vybudovanú
kanalizácia a priepustnosť žúmp
- Mgr. Németh – nájomníci chát na Rybárskej ulici vyvážajú smeti na ulicu. Požiadala,
aby sa upozornili majitelia chát a aby sa vec vyriešila.
- Ing. Józan – navrhol „zlegalizovanie“ a spoplatnenie mól, ktoré sú postavené na
jazere. Ponúkol sa, že do najbližšieho Mestského zastupiteľstva vypracuje spôsob,
akým by sa mohol vyberať poplatok za mólo postavené na jazere.
- p. Nemcová - na Štátnej plavebnej správe zistí, či je možné za mólo na jazere vyberať
poplatok
- p. Duray – zeleň na SJ-Juh pri železničnej trati presahuje na cestu a tým zabraňuje
plynulému prejazdu po tejto ceste
- Ing. Kvál – vyzveme chatárov, aby si upravili „živý“ plot – zeleň, ktorá prečnieva na
cestu
Uznesenie MsZ č. 58/2006
1. MsZ prerokovalo informáciu o priebehu prác pri čistení Slnečných jazier
2. MsZ berie na vedomie informáciu o priebehu prác pri čistení Slnečných jazier
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4

9. Informácia o priebehu prác pri výstavbe okružnej križovatky
- informoval p. Karol Czére
- Mgr. Galambos – na Fučíkovej ulici ukradli dopravné značenie (40). Prosí o nové
osadenie tohto dopravného značenia.
- Ing. Maglocký – podotkol, že na pri výstavbe okružnej križovatky je potrebné myslieť
na splaškovú kanalizáciu pre J&T
Uznesenie MsZ č. 59/2006
1. MsZ prerokovalo informáciu o priebehu prác pri výstavbe okružnej križovatky
2. MsZ berie na vedomie informáciu o priebehu prác pri výstavbe okružnej križovatky
Za: 14, Proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
10. Informácia o drobných investičných akciách v meste Senec
- informoval p. Karol Czére (výstavba autobusovej stanice, rekonštrukcia Pivničnej ul.,
rekonštrukcia -elektrické rozvody Pezinská ul., Slnečné jazerá sever – vzdušné
vedenie, rekonštrukcia verejného osvetlenia Krátka ulica)
Uznesenie MsZ č. 60/2006
1. MsZ prerokovalo informáciu o drobných investičných akciách v meste Senec
2. MsZ berie na vedomie informáciu o drobných investičných akciách v meste Senec
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
11. Návrh opatrení na zlepšenie činnosti Mestskej polície
- informoval p. Vladimír Rybárik
- Ing. Józan – je potrebné zvýšiť kontrolu nariadení v požiadavkách VZN
(znečisťovanie ciest.....)
- na Vinohradníckej ulici by bolo vhodné osadiť dopravné značenie – obmedzenie
rýchlosti (40)
- p. Duray – parkovanie taxikárov na Šafárikovej ul. pri autobusovej stanici obmedzuje
autá, ktoré vychádzajú z Krátkej ul. (zlý výhľad). Navrhol určiť nové parkovacie
miesto pre taxikárov. Kontrola parkovania pred budovou Mestského úradu na
miestach vyhradených na parkovanie so služobnými preukazmi. Bolo by vhodné na
Krátku ulici dať dopravnú značku „Zákaz státia“
- MUDr. Dobošová – požiadala o vyčistenie Krátkej ulice
- Ing. Podolská – sprísniť kontrolu prejazdu motorových vozidiel cez pešiu zónu
Uznesenie MsZ č. 61/2006
1. MsZ prerokovalo rámcový návrh opatrení na zlepšenie činnosti Mestskej polície
2. MsZ berie na vedomie návrh opatrení na zlepšenie činnosti Mestskej polície
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
12. Poskytnutie pozemku na výstavbu pošty
- informoval Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 62/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť Slovenskej pošty a.s. o poskytnutí pozemku mestom na
výstavbu budovy pošty
2. MsZ súhlasí s požiadavkou poskytnutia pozemku mestom na výstavbu novej budovy
pošty v Senci za týchto podmienok:
2.1. výstavbu treba realizovať na časti pozemku parc. č. 3499/1
2.2. budovu umiestniť vedľa terajšej budovy pošty
2.3. mesto Senec poskytne pozemok do prenájmu za 1,- Sk ročne na dobu 99 rokov
2.4. po skolaudovaní novopostavenej budovy ostávajúcu budovu stojacu na pozemkoch
parc. č. 3499/2 a 3499/3 zbúrať na náklady Slovenskej pošty a.s. do 6 mesiacov odo
dňa vydania kolaudačného rozhodnutia
2.5. zámennou zmluvou realizovať výmenu pozemkov pod novou budovou pošty
a pozemkov parc. č. 3499/2 a 3499/3
3. Súhlas s poskytnutím pozemku a podmienky uvedené v bode 2 platia do mesiaca jún
2007 – započatie výstavby. Ak do tohoto termínu sa nezačne výstavba uznesenie
stráca platnosť.
4. MsZ poveruje primátora mesta jednať o podmienkach určených MsZ so Slovenskou
poštou a.s.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7
13. Odpredaj pozemku parc. č. 4280/10 a 4280/11
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 63/2006
1. MsZ prerokovalo odpredaj pozemkov parc. č. 4280/10 o výmere 119 m2 a parc. č.
4280/11 o výmere 227 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 13/2004 Ing. M.
Vaškovou zo dňa 10.02.2004, pre Roberta Kohlmanna a manž. Karin za sumu
467.100,- Sk (1.350,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 4280/10 o výmere 119 m2 a parc. č.
4280/11 o výmere 227 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 13/2004 Ing. M.
Vaškovou zo dňa 10.02.2004, pre Roberta Kohlmanna a manž. Karin za sumu
467.100,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 7
14. Odpredaj pozemku parc. č. 1242/1
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 64/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1242/1 o výmere 160 m2 pre
Jána Rončeka a manž. Máriu

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1242/1 o výmere 160 m2 pre Jána
Rončeka a manž.Máriu
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 7
15. Odpredaj pozemku parc. č. 2463/212
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 65/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2463/212 o výmere 208 m2,
vytvorená geometrickým plánom č. 36/2006 LML-geod. práce, Ing. Ľ. Burianovou zo
dňa 10.04.2006 pre Ing. Alexandru Filipkovú za sumu 520.000,- Sk (2.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2463/212 o výmere 208 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 36/2006 LML-geod. práce – Ing- Ľ. Burianovou, zo dňa
10.04.2006 pre Alexandru Filipkovú za sumu 520.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8
16. Odpredaj pozemku parc. č. 2231/38
- informoval p. Henrich Polakovič
- uvedený návrh bol stiahnutý z rokovania (rozdielna sumu pri odpredaji zo dňa
10.02.2005, uznesenie č. 19/2005 a návrhu na odpredaj zo dňa 15.06.2006)
17. Odpredaj pozemkov parc. č. 2463/65, 2463/201, 2463/204, 2463/203
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 66/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov vytvorené geometrickým plánom č.
1/2005 Tekdan, s.r.o. – Ing. I. Kozánkom, zo dňa 07.04.2005
A. pozemok parc. č. 2463/65 diel č. 4 o výmere 155 m2 a pozemok 2463/201 diel č. 6
o výmere 11 m2 pre Ing. Jozefa Straňáka a manž. Mgr. Martu za sumu 415.000,- Sk
(2.500,- Sk/m2)
B. pozemok parc. č. 2463/204 diel č. 3 o výmere 120 m2 a pozemok parc. č. 2463/203
diel. č. 5 o výmere 13 m2 pre JUDr. Martina Glváča a manž. Ivetu za sumu 332.500,Sk (2.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov vytvorené geometrickým plánom č. 1/2005
Tekdan, s.r.o. – Ing. I. Kozánkom, zo dňa 07.04.2005
A. pozemok parc. č. 2463/65 diel č. 4 o výmere 155 m2 a pozemok 2463/201 diel č. 6
o výmere 11 m2 pre Ing. Jozefa Straňáka a manž. Mgr. Martu za sumu 415.000,- Sk
B. pozemok parc. č. 2463/204 diel č. 3 o výmere 120 m2 a pozemok parc. č. 2463/203
diel. č. 5 o výmere 13 m2 pre JUDr. Martina Glváča a manž. Ivetu za sumu
332.500,- Sk

3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 6
18. Odpredaj časti nehnuteľnosti parc. č. 713 a parc. č. 720/17
- informoval p. Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 67/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
10920/36556 na pozemkoch – parc. č. 713 zastavaná plocha o výmere 213 m2 a parc.
č. 720/17 zastavaná plocha o výmere 720 m2 pre:
A. Petra Mókosa v podiele 5460/36556 za sumu 20.903,- Sk (150,- Sk/m2)
B. Ľubomíra Farkaša v podiele 5460/36556 za sumu 20.903,- Sk (150,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom podľa návrhu uvedeného v bode 1 až po zápise
rozostavanej stavby v katastri nehnuteľnosti
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6
19. Odpredaj pozemkov parc. č. 5146/7, 5568/2, 5568/3, 5570/1
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 68/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 5146/7 zastavaná plocha
o výmere 1072 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 178/2005 GEOTOP – Ing.
Michalom Ležákom zo dňa 12.10.2005, pozemok parc. č.5568/2 zastavaná plocha
o výmere 1173 m2, pozemok parc. č. 5568/3 zastavaná plocha o výmere 2522 m2,
pozemok parc. č. 5570/1 zasatavná plocha o výmere 1236 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 179/2005 GEOTOP – Ing. Michalom Ležákom zo dňa
20.10.2005 pre PROFINEX engineering, s.r.o.za sumu 3,001.500,- Sk (500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 5146/7 zastavaná plocha o výmere 1072
m2, vytvorená geometrickým plánom č. 178/2005 GEOTOP – Ing. Michalom
Ležákom zo dňa 12.10.2005, pozemok parc. č.5568/2 zastavaná plocha o výmere 1173
m2, pozemok parc. č. 5568/3 zastavaná plocha o výmere 2522 m2, pozemok parc. č.
5570/1 zasatavná plocha o výmere 1236 m2, vytvorená geometrickým plánom č.
179/2005 GEOTOP – Ing. Michalom Ležákom zo dňa 20.10.2005 pre PROFINEX
engineering, s.r.o.za sumu 3,001.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 6

20. Rôzne
-

p. Polakovič – na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 15. decembra 2005 bol
uznesením č. 159/2005 schválený odpredaj trafostanice súpisné číslo 4029 postavenej
na pozemku parc .č 5218/40 pre Západoslovenskú energetiku, a.s. Požiadal
o predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny na 9 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.

Uznesenie MsZ č. 69/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny
uznesenia č. 195/2005 bod č. 3
2. MsZ ruší bod 3 uznesenia č. 159/2005
3. MsZ určuje pri uznesení č. 159/2005 bod č. 3 lehotu na zaplatenie kúpnej ceny
9 mesiacov od schválenia uznesenia č. 159/2005
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

-

Ing. Karol Kvál – informoval poslancov o požiadavkách FC Senec a.s. na možnosti
ďalšej spolupráce s mestom Senec, na základe postupu mužstva medzi 12 najlepších
mužstiev na Slovensku do Corgoň ligy. Poslanci sa dohodli, že FC Senec poskytnú
v roku 2006 finančný príspevok vo výške 1,500.000,- Sk. Z tejto celkovej sumy pôjde
400.000,- Sk na mládež. Príspevok bude vyplatený z mimorozpočtových zdrojov
a bude účelovo viazaný. Do 10 dní odo dňa schválenia nasledovného uznesenia musí
byť zúčtovaná dotácia poskytnutá na rok 2005.

Uznesenie MsZ č. 70/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť FC Senec a.s. o finančný príspevok na rok 2006
2. MsZ súhlasí so zvýšením finančného príspevku na rok 2006 o 1,100.000,- Sk na
celkovú sumu 1,700.000,- Sk pre FC Senec a.s.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

-

Ing. Kvál – predložil poslancom žiadosť ŠK SFM Senec o poskytnutie nenávratného
finančného prostriedku (finančnej podpory) z dôvodu postupu do 2. ligy SFZ
poslanci sa dohodli, že príspevok bude poskytnutý vo forme dotácie

Uznesenie MsZ č. 71/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť ŠK SFM Senec o finančný príspevok na rok 2006
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 500.000,- Sk na rok 2006
pre ŠK SFM Senec
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

-

Ing. Karol Kvál a Ing. Gabriel Agárdy – predložili žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi na
opravu strechy kostola

Uznesenie MsZ č. 72/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre
Rímskokatolícku cirkev na opravu strechy kostola vo výške 200.000,- Sk
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre Rímskokatolícku cirkev
na opravu strechy kostola v výške 200.000,- Sk
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

-

Ing. Kvál – predložil žiadosť Evanjelického cirkevného zboru o poskytnutie dotácie

Uznesenie MsZ č. 73/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť Evanjelického cirkevného zboru o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 200.000,- Sk na opravu kostola a farského úradu
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 200.000,- Sk pre
Evanjelický cirkevný zbor na opravu kostola a farského úradu
Za: 13. proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

-

predstavitelia firmy e-NET prezentovali projekt – Multimediálny Senec a odpovedali
na otázky poslancov

-

Na zasadnutí MsZ vystúpil p. Gerfeld – žiadal o podanie informácie, kam idú peniaze,
ktoré sa vyzbierajú na jazerách. Mal niekoľko výhrad k práci na jazerách:
potrebné jazerá čistiť aj na brehoch – vyhrabávať
dodržiavať nočný kľud.
pri kosení trávy používať zberače (inak tráva ostáva na ploche a vietor ju fúka do
jazera)
stromy rastú do polovice cesty (nikto ich neorezáva, bránia prejazdu motorových
vozidiel a aj chodcom)

-

-

-

Ing. Józan – požiadal o kontrolu uznesení z mimoriadneho mestského zastupiteľstva
14.apríla 2005. Plnenie uznesení prosí zaslať do konca júna 2006 všetkým poslancom
MsZ. Na najbližšom zasadnutí MsZ Ing. arch. Igor Križko by mal referovať o stave
plnenia uznesení.
žiadal vyzvať majiteľov pozemkov, ktorých pôda sa vyňala z poľnohospodárskej pôdy
na stavebný pozemok, aby si pozemky vyčistili od buriny
je potrebné vyčistiť jarky – predchádzanie povodniam. Navrhuje chemické ošetrenie
informoval sa o predpokladanej rekonštrukcii Farského námestia. Boli vyzvaní „mladí
architekti“, ktorí navrhli spoluprácu, ale k výzve na rekonštrukciu sa neprihlásili. P.
Czére navrhol, aby sa rekonštrukcia Farského námestia zapracovala do projektov na
rekonštrukciu Pivničnej ul.

-

p. Duray – poprosil o umiestnenie lavičiek pri maďarskom gymnáziu – 4-5 ks

-

Mgr. Škovránek – oplotenie ihriska na Tajovského ul. neslúži svojmu účelu

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Mgr. Ján Maglocký
p. Katarína Takáčová

Zapísala: Bronislava Gašparová

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 70/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť FC Senec a.s. o finančný príspevok na rok 2006
2. MsZ súhlasí so zvýšením finančného príspevku na rok 2006 o 1,100.000,- Sk na
celkovú sumu 1,700.000,- Sk pre FC Senec a.s.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 71/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť ŠK SFM Senec o finančný príspevok na rok 2006
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 500.000,- Sk na rok 2006
pre ŠK SFM Senec
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 72/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre
Rímskokatolícku cirkev na opravu strechy kostola vo výške 200.000,- Sk
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pre Rímskokatolícku cirkev
na opravu strechy kostola v výške 200.000,- Sk
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 73/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť Evanjelického cirkevného zboru o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 200.000,- Sk na opravu kostola a farského úradu
2. MsZ súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 200.000,- Sk pre
Evanjelický cirkevný zbor na opravu kostola a farského úradu
Za: 13. proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 69/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny
uznesenia č. 195/2005 bod č. 3
2. MsZ ruší bod 3 uznesenia č. 195/2005
3. MsZ určuje pri uznesení č. 195/2005 bod č. 3 lehotu na zaplatenie kúpnej ceny
9 mesiacov od schválenia uznesenia č. 195/2005
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 62/2006
1. MsZ prerokovalo žiadosť Slovenskej pošty a.s. o poskytnutí pozemku mestom na
výstavbu budovy pošty
2. MsZ súhlasí s požiadavkou poskytnutia pozemku mestom na výstavbu novej budovy
pošty v Senci za týchto podmienok:
2.1. výstavbu treba realizovať na časti pozemku parc. č. 3499/1
2.2. budovu umiestniť vedľa terajšej budovy pošty
2.3. mesto Senec poskytne pozemok do prenájmu za 1,- Sk ročne na dobu 99 rokov
2.4. po skolaudovaní novopostavenej budovy ostávajúcu budovu stojacu na pozemkoch
parc. č. 3499/2 a 3499/3 zbúrať na náklady Slovenskej pošty a.s. do 6 mesiacov odo
dňa vydania kolaudačného rozhodnutia
2.5. zámennou zmluvou realizovať výmenu pozemkov pod novou budovou pošty
a pozemkov parc. č. 3499/2 a 3499/3
3. Súhlas s poskytnutím pozemku a podmienky uvedené v bode 2 platia do mesiaca jún
2007 – započatie výstavby. Ak do tohoto termínu sa nezačne výstavba uznesenie
stráca platnosť.
4. MsZ poveruje primátora mesta jednať o podmienkach určených MsZ so Slovenskou
poštou a.s.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 64/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1242/1 o výmere 160 m2 pre
Jána Rončeka a manž. Máriu
2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1242/1 o výmere 160 m2 pre Jána
Rončeka a manž.Máriu
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 7

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 63/2006
1. MsZ prerokovalo odpredaj pozemkov parc. č. 4280/10 o výmere 119 m2 a parc. č.
4280/11 o výmere 227 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 13/2004 Ing. M.
Vaškovou zo dňa 10.02.2004, pre Roberta Kohlmanna a manž. Karin za sumu
467.100,- Sk (1.350,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 4280/10 o výmere 119 m2 a parc. č.
4280/11 o výmere 227 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 13/2004 Ing. M.
Vaškovou zo dňa 10.02.2004, pre Roberta Kohlmanna a manž. Karin za sumu
467.100,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 7

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 65/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2463/212 o výmere 208 m2,
vytvorená geometrickým plánom č. 36/2006 LML-geod. práce, Ing. Ľ. Burianovou zo
dňa 10.04.2006 pre Ing. Alexandru Filipkovú za sumu 520.000,- Sk (2.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2463/212 o výmere 208 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 36/2006 LML-geod. práce – Ing- Ľ. Burianovou, zo dňa
10.04.2006 pre Alexandru Filipkovú za sumu 520.000,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 66/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov vytvorené geometrickým plánom č.
1/2005 Tekdan, s.r.o. – Ing. I. Kozánkom, zo dňa 07.04.2005
A. pozemok parc. č. 2463/65 diel č. 4 o výmere 155 m2 a pozemok 2463/201 diel č. 6
o výmere 11 m2 pre Ing. Jozefa Straňáka a manž. Mgr. Martu za sumu 415.000,- Sk
(2.500,- Sk/m2)
B. pozemok parc. č. 2463/204 diel č. 3 o výmere 120 m2 a pozemok parc. č. 2463/203
diel. č. 5 o výmere 13 m2 pre JUDr. Martina Glváča a manž. Ivetu za sumu 332.500,Sk (2.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov vytvorené geometrickým plánom č. 1/2005
Tekdan, s.r.o. – Ing. I. Kozánkom, zo dňa 07.04.2005
A. pozemok parc. č. 2463/65 diel č. 4 o výmere 155 m2 a pozemok 2463/201 diel č. 6
o výmere 11 m2 pre Ing. Jozefa Straňáka a manž. Mgr. Martu za sumu 415.000,- Sk
C. pozemok parc. č. 2463/204 diel č. 3 o výmere 120 m2 a pozemok parc. č. 2463/203
diel. č. 5 o výmere 13 m2 pre JUDr. Martina Glváča a manž. Ivetu za sumu
332.500,- Sk
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 67/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
10920/36556 na pozemkoch – parc. č. 713 zastavaná plocha o výmere 213 m2 a parc.
č. 720/17 zastavaná plocha o výmere 720 m2 pre:
A. Petra Mókosa v podiele 5460/36556 za sumu 20.903,- Sk (150,- Sk/m2)
B. Ľubomíra Farkaša v podiele 5460/36556 za sumu 20.903,- Sk (150,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom podľa návrhu uvedeného v bode 1 až po zápise
rozostavanej stavby v katastri nehnuteľnosti
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 68/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 5146/7 zastavaná plocha
o výmere 1072 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 178/2005 GEOTOP – Ing.
Michalom Ležákom zo dňa 12.10.2005, pozemok parc. č.5568/2 zastavaná plocha
o výmere 1173 m2, pozemok parc. č. 5568/3 zastavaná plocha o výmere 2522 m2,
pozemok parc. č. 5570/1 zasatavná plocha o výmere 1236 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 179/2005 GEOTOP – Ing. Michalom Ležákom zo dňa
20.10.2005 pre PROFINEX engineering, s.r.o.za sumu 3,001.500,- Sk (500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č. 5146/7 zastavaná plocha o výmere 1072
m2, vytvorená geometrickým plánom č. 178/2005 GEOTOP – Ing. Michalom
Ležákom zo dňa 12.10.2005, pozemok parc. č.5568/2 zastavaná plocha o výmere 1173
m2, pozemok parc. č. 5568/3 zastavaná plocha o výmere 2522 m2, pozemok parc. č.
5570/1 zasatavná plocha o výmere 1236 m2, vytvorená geometrickým plánom č.
179/2005 GEOTOP – Ing. Michalom Ležákom zo dňa 20.10.2005 pre PROFINEX
engineering, s.r.o.za sumu 3,001.500,- Sk
1. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohoto
uznesenia
2. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 2006

Uznesenie MsZ č. 69/2006
1. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny
uznesenia č. 195/2005 bod č. 3
2. MsZ ruší bod 3 uznesenia č. 159/2005
3. MsZ určuje pri uznesení č. 159/2005 bod č. 3 lehotu na zaplatenie kúpnej ceny
9 mesiacov od schválenia uznesenia č. 159/2005
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
B. Gašparová

