
 
Z á p i s n i c a 

 
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, dňa 14. septembra 2006 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia: Helena Nemcová 
                        Ladislav Nádaský 
 
 
    Primátor mesta zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, v zmysle zákona 
o obecnom zriadení č. 369/90 Z.z.. Na rokovaní je  prítomných 16  poslancov. Z rokovania 
sa ospravedlnil Ing. Gabriel Agárdy. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci, p. 
Helena Nemcová a Ladislav Nádaský. Za zapisovateľku G. Bernadičová. 
 
     Rokovanie mestského zastupiteľstva prišiel pozdraviť okrem poslanca NR SR  p. Gyulu 
Bárdosa aj poslanec NR SR za SNS p. JUDr. Rudolf Pučík. Primátor mesta, ako aj 
poslanci MsZ im zablahoželali k zvoleniu a priali veľa úspechov v práci. Obaja zvolení 
poslanci NR SR ubezpečili  poslancov MsZ ako aj vedenie mesta Senec, že budú 
nápomocní pri riešení problematiky, ktorá sa bude týkať mesta, či okresu Senec. 
 
 

PROGRAM: 
1./ Otvorenie 
2./ Kontrola uznesení 
3./ Plnenie rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2006 
4./ Úprava rozpočtu mesta Senec na rok 2006  
5./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I. polrok roku 2006 
6./ Plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
7./ Úprava rozpočtu roku 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
8./ Vyhodnotenie príjmov a výdavkov Senecké leto a Veľký letný karneval 2006 
9./ Správa o činnosti Mestskej polície za II. štvrťrok roku 2006 
10./ Určenie počtu poslancov a vytvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 
        sa budú konať 2. decembra 2006 
11/ Prijatie obcí do spoločného školského úradu 
12./ Zmeny a doplnky územného plánu mesta Senec  
       12.A./ Kontrola uznesení z mimoriadneho MsZ 14. 4. 2006 
       12.B/ Zadanie UŠ – Mlynský klin II. – Senec – Zmeny a doplnky ÚPD 
       12.C/ Zadanie UŠ – Polyfunkčná zóna – Pri Majeri – Senec – Nová ÚPD 
       12.D/ Zadanie UŠ – IBV – Lokalita P 23 /Čierna Voda/ - Senec – Nová ÚPD 
       12.E/ Zmeny a doplnok ÚPD – Horný dvor 1 – Logistické centrum 
13./ Zámena pozemkov na pozemkoch parc.č. 3487 a 3489 
14./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/214 a 2463/215 
15./ Odpredaj pozemkov parc.č. 2587/4 diel č.  1 a diel č. 2 
16./ Odpredaj pozemkov parc.č. 2514/29 
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 5146/8 
18./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/126 
19./ Odpredaj pozemku parc.č 3613/13 
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20./ Odpredaj pozemku parc.č. 2231/38 
21./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/213 
22./ Prevádzkový poriadok cintorína mesta Senec 
23./ Udelenie odmeny  primátorovi mesta za II. a III. štvrťrok roku 2006 
24./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora za II. a III. štvrťrok roku 2006 
25./ Rôzne 
26./ Záver 

 
3./ Plnenie rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2006 
 
- predložila Ing. Matúšová 
 
Uznesenie MsZ č. 74/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2006 
Príjmy: 124.137 tis. Sk, t.j. 57,19% z ročného rozpočtu 
Výdavky: 107.035 tis. Sk, t.j. 49,31 z ročného rozpočtu 
 

II. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 
2006 

Za: 16, neprítomní: 3  
 
4./ Úprava rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
 

- predložila Ing. Matúšová 
 
Uznesenie MsZ č. 75/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec v roku 
2006 
Príjmy:                225.243 tis. Sk 
Z toho:                  
Bežné príjmy:     200.973 tis. Sk 
Kapitálové príjmy 
+ FO                     24.270 tis. Sk 
 
Výdavky :             225.243 tis. Sk 
Z toho: 
Bežné výdavky:           200.973 tis. Sk 
Kapitálové výdavky      
+ FO                               24.270 tis. Sk 
 

II. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Senec v roku 2006 
 uvedenom v bode I. 

 
Za: 16, proti: 0, neprítomní: 3  
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5./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v Správe cestovného ruchu za I. polrok roku 2006 
 

- uviedla p. Skovránková, za SCR, ktorá ospravedlnila p. riaditeľku Ing. Sylviu 
Škultétyovú 

 
Uznesenie MsZ č. 76/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 2006 
v Správe cestovného ruchu v Senci 
- Výnosy celkom:  t.j. 22,1 %    4.698 tis. Sk 
- Náklady celkom: t.j. 29%        6.139 tis. Sk 
 

II. MsZ berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2006 
v Správe cestovného ruchu v Senci ako je uvedené v bode I. 

 
Za:16, proti: 0, neprítomní: 3 
 
6./ Plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku Senec 
 

- predložila p. Melánia Erbenová 
 
Uznesenie MsZ č. 77/2006 
 

I. MsZ prerokovalo informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 
2006 v Mestskom kultúrnom stredisku 
Príjmy:  3.078 tis. Sk  t.j. 31% z rozpočtu r. 2006 
Výdavky: 3.495 tis. Sk .t.j. 36% z rozpočtu r. 2006 
 

II. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 
2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 

 
Za: 16, proti: 0, neprítomní: 3 
 
7./ Úprava rozpočtu roku 2006 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
 

- uviedla p. Erbenová – ekonómka MsKS 
- p. Lieskovská – vedúca knižnice informovala poslancov o možnosti a dnes 

                                                  už aj potreby digitalizácie mestskej knižnice, ktorej výhodou  
                                                  je napr. aj vyhľadanie potrebnej publikácie prostredníctvom 
                                                  internetu 
 
Uznesenie MsZ č. 78/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci na rok 2006 
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                                   Príjmy 
Položka                  Pôvodný rozpočet na rok 2006                Upravený rozpočet na rok 2006 
212               príjmy z vlast. maj.-prenájom         2102                         0 
 
292             ostatné príjmy                          200                                     98 
                   bežné príjmy                         3 906                                1 702 
300             granty                                    6 000                                8 204 
 
                           Náklady: 
611             mzdy                                     3 000                                3 200 
620             poistné                                  1 100                                1 200 
630             tovary a služby                     4 956                                4 636 
632             energie                                  1 750                                1 600 
637             služby                                   1 939                                1 769 
 

II. MsZ súhlasí s úpravou rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku na rok 2006 
v súlade s návrhom uvedeným v bode I. 

 
 Za: 16, neprítomní: 3 
                 
8./ Vyhodnotenie príjmov a výdavkov Senecké leto a Veľký letný karneval 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 79/2006 
 

I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie príjmov a výdavkov Senecké leto a Veľký letný 
karneval 2006 

II. MsZ berie na vedomie vyhodnotenie príjmov a výdavkov Senecké leto a Veľký 
letný karneval 2006 

   
Za: 17, neprítomní: 2 
 
9./ Správa o činnosti Mestskej polície Senec za II. štvrťrok roku 2006 
 

- predložil náčelník MsP p. Rybárik Vladimír 
 
Uznesenie MsZ č. 80/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o činnosti MsP za II. štvrťrok 2006 
II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti MsP za II. štvrťrok roku 

2006 
III. MsZ ukladá náčelníkovi MsP vypracovať návrh na technické 

a personálne riešenie stavu mestskej polície 
 
Za: 18, neprítomný: 1 
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10./ Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 2. decembra 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 81/2006 
 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh na určenie počtu poslancov a utvorenie 
volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 2. 
decembra 2006. 

II. MsZ súhlasí, že Mestské zastupiteľstvo v Senci bude mať vo volebnom období 
2006-2010: 

     19 poslancov, ktorí budú zvolení v 6-tich volebných obvodoch podľa predloženého 
návrhu 
volebný obvod č. 1 – traja volení poslanci 
volebný obvod č. 2 – trana volení poslanci 
volebný obvod č. 3 – traja volení poslanci 
volebný obvod č. 4 – traja volení poslanci 
volebný obvod č. 5 – traja volení poslanci 
volebný obvod č. 6 – štyria volení poslanci 
 
za : 18, neprítomní: 1 
 
  

11./ Prijatie obcí do spoločného školského úradu  
 
     Obec Blatné a Igram požiadali v letných mesiacoch roku 2006  prijatie obcí do spoločného 
školského úradu v Senci. 
 
Uznesenie MsZ č. 82/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na prijatie obcí Igram a Blatné do spoločného školského 
úradu v Senci s účinnosťou od 1. 9. 2006 

II. MsZ súhlasí s prijatím obcí Igram a Blatné do spoločného školského úradu v Senci 
s účinnosťou od 1. 9. 2006  

                                               
Za: 18,neprítomní: 1 
 
12.A Kontrola uznesení z mimoriadneho MsZ zo dňa 14. 4. 2005 
 
Uznesenie MsZ č. 83/2006 
 

I. MsZ prerokovalo správu o „Kontrole uzensení z mimoriadneho MsZ zo dňa 
14.4.2005“ , ktorá bola spracovaná ako podklad k „Aktualizácii Územného plánu 
mesta Senec“ formou Zmien a doplnkov. 

II. MsZ berie na vedomie stav v príprave územnoplánovacích podladov /Urbanistické 
štúdie/ a investičných zámerov spracovaných vlastníkmi pozemkov resp. 
Investormi na jednotlivé lokality obstarávaných Zmien a doplnkov Územného 
plánu mesta Senec. 
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III. MsZ schvaľuje, aby lokality č. 1a, lb, 2,3,4,6,8a, 8b a 9 /podľa označenia v „Správe 
o kontrole uznesení z mimoriadneho MsZ zo dňa 14.4.2005“ /boli predmetom 
obstarávania „Aktualizácie Územného plánu mesta Senec“ formou Zmien 
a doplnkov. 
Lokality č. 5 a 7, na ktoré boli vlastníkmi, resp. Investormi predložené podklady, 
po ich spracovaní môžu byť zaradené do nového Územného plánu mesta Senec. 

 
IV. MsZ schvaľuje, aby náklady na rozmnoženie dokumentácie „Zmeny a doplnky“ 

Územného plánu mesta Senec boli hradené z rozpočtu mesta ako orgánu územného 
plánovania. 

V. MsZ ukladá Odd. Územného plánovania a regionálneho rozvoja MsÚ v Senci, aby 
s obstaraním a prerokovaním „Zmien a doplnkov“ Územného plánu mesta Senec 
začal v termíne september. 

 
Za: 17           proti:1                     zdržal sa: 1          
 
12.B Urbaniská štúdia – zadanie 
         „MLYNSKÝ KLIN „ – SENEC 
 
Uznesenie MsZ č. 84/2006 
 

I. MsZ prerokovalo zadania Urbanistickej štúdie /UŠ/ „MLYNSKÝ KLIN II“ – 
SENEC, ktorý fyzická osoba Ing. Dalibor Hrubý, 820 01  Bratislava /spracovateľ 
Prof.Ing.arch. Tibor Alexy, DrSc., Bratislava/ predložila na schválenie mestu 
Senec, ako orgánu územného plánovania a ktorá ako územnoplánovací podklad 
bude riešiť výstavbu rodinných a bytových domov na pozemkoch parc.č. 5497/1, 
5497/2 a 5497/3 v katastrálnom území Senec. 

II. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
spodrobňujú a overujú navrhované „Zmeny a doplnky č. 1/2005 „ Územného plánu 
mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím: bývanie, služby a drobné 
prevádzky schválené Uznesením MsZ č. 54/2005 zo dňa 14.4.2005. 

III. MsZ berie na vedomie kladné stanovisko Komisie výstavby a ÚP na MsÚ v Senci 
zo dňa 9.8.2006 /bod. Č. 2/ 

IV. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej   v bode I a v bode II. za nasledovných 
podmienok: 

- UŠ bude prerokovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 

- 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: 17       proti: 1            zdržal sa: 1 
 



- 7 – 
 
 
12.C Urbaninistická štútia – zadanie 
         Polyfunkčná zóna – Pri majeri“ - SENEC 
 
Uznesenie MsZ č. 85/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie /UŠ/ „Polyfunkčná zóna – 
Pri majeri“ – SENEC, ktorý fyzická osoba Ing. Juraj Valent, 900 21  Svätý Jur/ 
spracovateľ Ing. arch. Peter Mizia, 949 01  Nitra / predložila na schválenie mestu 
Senec, ako orgánu územného plánovania a ktorá ako územnoplánovací podklad 

II.  bude riešiť výstavbu rodinných a bytových domov a stavieb pre služby a drobné 
prevádzky na pozemkoch parc.č. 5503 a 5510 v katastrálnom území Senec. 

III. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
spodrobní a overí možnosť investičnej výstavby v budúcnosti obstarávaného 
nového Územného plánu mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím: bývanie, 
služby a drobné prevádzky. 

IV. MsZ berie na vedomie kladné stanovisko Komisie výstavby a ÚP na MsÚ  v Senci 
zo dňa 9.8.2006 /bod č. 3/ 

V. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej v bode I a v bode II. za nasledovných 
podmienok: 

- UŠ bude prerokovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovaích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 

- UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 
stavebného zákona 

- Po kladnom pripomienkovaní všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami 
a verejnosťou môže UŠ slúžiť ako územnoplánovací podklad pre nový Územný plán 
mesta Senec 

Za: 14       zdržalo sa: 4            neprítomný:1 
 
12.D Urbaniská štúdia – zadanie 
         „IBV – Lokalita P 23 /Čierna Voda“ – SENEC/ 
 
Uznesenie MsZ č. 86/2006 
 
 

I. MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie /UŠ/ „IBV – Lokalita P 23 
/Čierna Voda“ – SENEC, ktorý právnická osoba Developers, s.r.o., 811 09 
Bratislava /spracovateľ Ing. arch. Peter Mizia, 949 01  Nitra/ predložila na 
schválenie mestu Senec, ako orgánu územnoho plánovania a ktorá ako 
územnoplánovací podklad bude riešiť výstavbu rodinných resp. bytových domov 
a stavieb pre služby a drobné prevádzky na pozemkoch parc.č. 5489 a 5492, 5493/6 
a 5493/7 v katastrálnom území Senec 

II. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
spodrobní a overí možnosť investičnej výstavby v budúcnosti obstarávaného 
nového Územného plánu mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím: 
bývanie, služby a drobné prevádzky 

III. MsZ berie na vedomie kladné stanovisko Komisie výstavby a ÚP na MsÚ v Senci 
zo dňa 9.8.2006 /bod č. 4/ 
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IV. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej v bode I a v bode II. za nasledovných 
podmienok: 

- UŠ bude prerokovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 

- UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 
stavebného zákona 

o kladnom pripomienkovaní všetkými dotknutými orgánmí, organizáciami a verejnosťou 
môže UŠ slúžiť ako územnoplánovací podklad pre nový Územný plán mesta Senec, resp. do 
samostatných zmien a doplnkov ÚP 
za: 13   proti: 4     neprítomný: 1 
 

12.E Zmena a doplnok Územného plánu mesta SENEC 
         Doplnok funkčného využitia 
- lokalita – „Horný dvorII.“ 
- „Logiské centrum“ 
- - dopravné zariadenia, skladové hospodárstvo, služby 

 
Uznesenie MsZ č. 87/2006 

 
I. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľa IPEC 

Management, s.r.o., 831 07  Bratislava / spracovateľ Ing. arch. Ladislav Prekop, 
811 02  Bratislava/ 

- lokalita – „Logistické centrum – Horný dvor II“. 
parc.č. : 5157, 5158, 5185/2, 5191/9, 5192, 5193, 5194, 5152, 5153, 5184/1 /časť/ 
a 5191/3 /časť/ 

 
z:         orná pôda 
na:     „Logistické centrum“ 

                      dopravné zariadenia, skladové hospodárstvo, služby 
 

II. MsZ berie na vedomie stanovisko Komisie výstavby a ÚP na MsÚ v Senci zo dňa 
9.8.2006 /bod č. 22/ 

III. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedeného doplnku územnoplánovacej 
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnku „ ako je uvedené v bode I. 

Za: 15    zdržali sa: 3         neprítomný: 1 
 
12.F Doplnok Územného plánu mesta Senec 
        Doplnok funkčného využitia 
         - lokalita – „Červený majer“        
 
Uznesenie MsZ č. 88/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na doplnok funkčného využitia územia žiadateľa Zdenek 
Černay ako vlastníka pozemkov 

- lokalita „Červený majer“ 
z         :        orná pôda a ostatné plochy 
na       :         dopravné, skladovacie, výrobné, manipulačné a distribučné 
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parc.č. 3962, 3965, 3966, 3968, 3969 a 3970 /parcely reg. „E“/ 
- návrh nového funkčného využitia“ 

  
                    Logistické centrum 

- dopravné, skladovacie, výrobné, manipulačné a distribučné činnosti 
 

II. MsZ súhlasí s návrhom na obstaranie uvedenej zmeny územnoplánovacej 
dokumentácie mesta formou „Zmeny a doplnky“, resp. v novom, mestom Senec 
obstarávanom „Územnom pláne mesta Senec“ ako je uvedené v bode I. 

Za: 14      neprítomní: 5 
 
 
13. Zámena pozemkov na pozemkoch parc.č. 3487 a 3489 
 

- predložil p. primátor Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 89/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na výmenu pozemkov  
- Mesto Senec odovzdáva zo svojho výlučného vlastníctva pozemok parc.č. 3487/2 

o výmere 94 m2 spoločnosti Mäso-Mospol Plus s.r.o. 
 

- Mäso-Mospol Plus s.r.o. odovzdáva zo svojho výlučného vlastníctva pozemok 3489/2 
o výmere 94 m2 do výlučného vlastníctva mesta Senec 

 
II. MsZ súhlasí so zámenou pozemkov ako je uvedené v bode I. 

 
Za: 16    neprítomní: 3 
 
14./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/214 a 2463/215 
 
Uznesenie MsZ č. 90/2006 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2463/214 o výmere 82 m2 
a pozemok parc.č. 2463/215 o výmere 38 m2 pre MUDr. Tatianu Valáškovú v ½ -ici a Ing. 
Evu Skovajsovú v ½ -ici za sumu 300.000,- Sk    /2.500,- Sk/m2/ 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2463/214 o výmere 82 m2 
a pozemok parc.č. 2463/215 o výmere 38 m2 pre MUDr. Tatianu Valáškovú 
v ½-ici a Ing. Evu Skovajsovú v ½-ici za sumu 300.000,- Sk 

IV. MsZ uručuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia 

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

Za: 12      neprítomní: 5     zdržal sa: 2 
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15./ Odpredaj pozemkov parc.č. 2587/4 diel l a diel č. 2 
 
Uznesenie MsZ č. 91/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov parc.č. 2578/4 diel č. 1 o výmere 32 
m2 a diel č. 2 o výmere 42 m2 pre JUDr. Alžbetu Horváthovú za sumu 133.200,- 
Sk /1.800,–Sk/m2 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2587/4 diel č. 1 o výmere 32 m2 a diel 
č. 2 o výmere 42 m2 pre JUDr. Alžbetu Horváthovú za sumu 133.200,- 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: 12      neprítomní: 5      zdržali sa: 2 
 
16./ Odpredaj pozemku parc.č. 2514/29 
 
Uznesenie MsZ č. 92/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2514/29 o výmere 64 m2 pre 
p. Vilmu Záleskú za sumu 160.000,- Sk /2.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ odkladá tento materiál so žiadosťou na odkúpenie pozemku, nakoľko ide 
o viacerých vlastníkov rekreačnej chaty a je potrebná vzájomná dohoda  

Za: 14,   neprítomní: 5 
 
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 5146/8 
 
Uznesenie MsZ č. 93/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku 5146/8 o výmere 53 m2 pre Profinex 
engineering, s.r.o. za sumu 26.500,- Sk /500,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc..č 5146/8 o výmere 53 m2 Profinex 
engineering, s.r.o. za sumu 26.500,- 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 

Za: 13           neprítomní: 3         zdržali sa: 3 
 
  18./Odpredaj pozemku parc.č. 2463/126 
 
Uznesenie MsZ č. 94/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2463/126 diel č. 1 o výmere 1 
m2 a diel č. 2 o výmere 25 m2 pre Ing. Miroslava Mravca za sumu 65.000,- Sk 
/2.500,- Sk/m2/ 
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II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemu parc.č.2463/126 diel č. 1 o výmere 1 m2 a diel 

č. 2 o výmere 25 m2 pre Ing. Miroslava Mravca za sumu 65.000,- 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:  15      neprítomní: 4 
 
 
19./ Odpredaj pozemku parc.č. 3613/13 
 
Uznesenie MsZ č. 95/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 3613/13 o výmere 32 m2 pre 
Helenu Veszprémiovú za sumu 48.000,- Sk/1.500,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 3613/13 o výmere 32 m2 pre Helenu 
Veszprémiovú za sumu 48.000,- Sk /1.500,- Sk/m2/ 

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    neprítomní: 3 
 
 

20./ Odpredaj pozemku parc.č. 2231/38 
 
Uznesenie MsZ č. 96/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2231/38 o výmere 180 m2, 
vytvoreného geometrickým plánom č. 52/2003 vyhotoveným InKat spol. s r.o. – 
Ing. M. Hudecom, zo dňa 19. 8. 2004 pre SR – Slovenská akadémia vied, Úrad 
SAV za sumu 390.000,- Sk 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2231/38 o výmere 180 m2 vytvoreného 
geometrickým plánom č. 52/2003, vyhotoveným InKat spol. s r.o. – Ing. M. 
Hudecom, zo dňa 19.8.2004 pre SR – Slovenská akadémia vied, Úrad SAV za 
sumu 390.000,- 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: 15     neprítomní: 4 
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21./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/213 
 
    
Uznesenie MsZ č. 97/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2463/213 o výmere 167 m2 
pre Mgr. Zoltána Heistera a manž. MUDr. Heike za sumu 417.500,- Sk  /2.500,- 
Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2463/213 o výmere 167 m2 pre Mgr. 
Zoltána Heistera a manž. MUDr. Heike za sumu 417.500,- Sk, so zachovaním 
prístupu k vodnej ploche 

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: 15           neprítomní: 4 
 
22./ Prevádzkový poriadok cintorína MESTA SENEC 
 

- predložil p. Ladislav Nádaský – prevádzkovateľ cintorína 
- po pripomienkovaní niektorých bodov v prevádzkovom poriadku sa poslanci MsZ 

dohodli, že prevádzkový poriadok bude predložený na rokovanie do budúceho MsZ, 
po zapracovaní pripomienok 

 
 
23./ Udelenie odmeny primátorovi mesta za II. a III. štvrťrok roku 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 98/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi 
Kválovi vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl-september roku 
2006 

II. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50%  
súčtu platov za obdobie mesiaco apríl-september roku 2006  

za:17         proti:0          neprítomní: 2 
   
24./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora za II. a III. štvrťrok roku 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 99/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene 
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl – september 
roku 2006 

II. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 
50% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl-september 2006 

 
Za:16           proti:0                     zdržal sa:1                neprítomní:2 
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24.A./ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za II. a III. štvrťrok roku 2006 
 
Uznesenie MsZ č. 100/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke 
p. Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie 
mesiacov apríl-september roku 2006 

II. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele 
Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov apríl-
september 2006 

Za: 17            proti: 0               neprítomní: 2 
 
25./ R ô z n e 
 
     Pán primátor predložil na rokovanie návrh vyhlásenia primátora a starostov obcí 
Regionálneho združenia Podunajskej oblasti k ohlásenému návrhu zákona o Bratislave. 
 
 
Uznesenie MsZ č. 101/2006 
 

I. MsZ konštatuje, že nepozná obsah a znenie nového zákona o Bratislave, 
ktorý bol spracovaný primátorom hlavného mesta Bratislavy. 

II. MsZ protestuje, proti vstupu predkladania a prerokovania nového zákona 
o Bratislave spôsobom publikovaným v tlači /Obecné noviny č. 32/2006/ 

III. V prípade navrhovaných zmien v členení Bratislavského samosprávneho 
kraja žiada: 

- predložiť návrh nového zákona o Bratislave starostom a primátorom dotknutých obcí 
a miest Bratislavského kraja, Bratislavského samosprávneho kraja na 
pripomienkovanie, 

- vykonať verejnú diskusiu o navrhovanej zmene zákona za účasti dotknutých obcí, 
miest a dotknutých samosprávnych krajov 

IV.MsZ nesúhlasí, s oddelením okresu Senec od Bratislavy 
Za: 14          neprítomní: 5                      
 

I n t e r p e l á c i e:  
- Ing. Gašpar Józan –ako predseda komisie výstavby pozval prítomných na „Okrúhly 

stôl“, ktorý sa bude konať 22. septembra 2006 
- Poslanci ďalej žiadali, aby sa bola na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

prizvaná firma E-net 
- Vedenie mesta pozvalo poslancov MsZ na akciu „Súťaž vo varení gulášu“s finančnou 

podporou Európskej únie 
- p.Duray – žiadal zabezpečenie lavíc do upraveného školského dvora na Gymnázium + 

cca 4 kusy lavičiek na Sokolskú ul. 
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     S predloženým návrhom štúdie polyfunkčného domu „Slnečný dom na Lichnerovej ulici 
vystúpili p. Igor Knap a a konateľ spoločnosti AUP, s.r.o. Ing. Peter Baliga. Oboznámili 
poslancov a predložili architektonickú štúdiu. Po rozprave sa mestské zastupiteľstvo dohodlo 
na tomto uznesení. 
 
Uznesenie MsZ č.  102/2006 
 

I. MsZ sa oboznámilo s predloženým návrhom architektonickej štúdie 
polyfunkčného domu „Slnečný dom na Lichnerovej ul.“. 

II. MsZ nesúhlasí s výstavbou predmetnej budovy v tejto lokalite, nakoľko ide 
o vysokopodlažnú budovu a v tejto lokalite už bola schválená štúdia, 
odsúhlasená mestským architektom, ktorá zapadá do architektonického 
riešenia Lichnerovej ulice. 

 
 
Za:  12              neprítomní: 3                  zdržali sa : 4 
 
     Na záver oboznámila p. ekonómka Ing. Janette Matúšová prítomných listom, ktorý zaslala 
Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Senec v zastúpení p. Mgr. Viliama Michaloviča 
ohľadom vyúčtovania finančnej dotácie opravy strechy Rímsko-katolíckeho kostola sv. 
Mikuláša v Senci a zároveň tlmočila poďakovanie p. dekana ako správcu farnosti. 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                      Ing. Karol   K v á l 
       prednosta MsÚ                                                                   primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Helena Nemcová 
Ladislav Nádaský 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bernadičová G. 
 


