
Z á p i s n i c a 
 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 14. 12. 2006 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listjny 
 
 
Overovatelia: Rezso Duray 
                       Roman Voško 
 
 
     Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle 
zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 17 
poslancov, za overovateľov zápisnice boli určení p. Rezso Duray a p. Roman Voško. Za 
zapisovateľku G. Bernadičová. 
     Na úvod rokovania pozdravili poslancov žiaci Základnej umeleckej školy v Senci so 
svojim vianočným programom. 
  
    Ing. Kvál ďalej oznámil, že firma DAVIDSON HOLDING zaslala žiadosť dňa 11. 12. 
2006  o stiahnutie ich bodu z programu dnešného rokovania. Poslanci ich žiadosti 
vyhoveli. Ide o bod č. 9. 
 
PROGRAM: 
 

Program: 
1./ Otvorenie 
2./ Kontrola uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ 
3./ Úprava rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
4./ Návrh úpravy rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu v Senci 
5./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom 
     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007 
6./ Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec 
7./ Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za III. štvrťrok roku 2006 
8./ Prijatie do Spoločného školského úradu 
9./ Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby 
     „Obytná zóna Východ, Boldocká cesta – 48 rodinných domov 
10./ Zmluva o zriadení vecného bremena 
11./ Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách 
12./ Udelenie odmeny primátorovi mesta Senec 
13./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora 
14./ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta 
15./ Odpredaj pozemku parc.č. 3568/1 
16./ Rôzne 
17./ Záver 
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3./ Úprava rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
 
- predložila p. ekonómka Ing. Janette Matúšová 
     Uviedla, že na základe posúdenia plnenia rozpočtu k 30.9. 2006 a zmeny výšky príspevku 
SCR vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec. 
     Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. 
     
Uznesenie MsZ č. 118/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2006 
Príjmy celkom                                    224.150 tis. Sk 
Z toho: 
Bežné príjmy                                      199.880 tis. Sk 
Kapitálové príjmy a príjm. fin.          
Operácie                                               24.270 tis. Sk 
 
Výdavky celkom                                 224.150 tis. Sk 
Z toho: 
Bežné výdavky                                    199.880 tis. Sk 
Kapitálové výdavky a výdavkové 
fin. operácie                                           24.270 tis. Sk 
 

II. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu uvedeného v bode I. 
 
Za: 17, neprítomní: 2 
 
 
4./ Návrh úpravy rozpočtu na rok  2006 v Správe cestovného ruchu v Senci 
 
- uviedla p. Ing. Škultétyová 
 
Uznesenie MsZ č. 119/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu 
v Senci 
Výnosy celkom                                 19.750 tis. Sk 
Náklady celkom                                19.711 tis. Sk 
 

II. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2006 v Správe cestovného ruchu v Senci  
Výnosy celkom                                  19.750 tis. Sk 
Náklady  celkom                                19.711 tis. Sk 

Za: 17, neprítomní: 2 
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5./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  
     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007 
 
- uviedla p. Alžbeta Šušlová 

- upozornila na niektoré zmeny, ktoré sú oproti minulému roku, ako sú daň za 
psa v záhrade 

-  a v rekreačnom zariadení, ďalej poplatok za verejné priestory – móla pri 
rekreačných zariadeniach 

 
Uznesenie MsZ č. 120/2006 
 

I. MsZ prerokovalo VZN mesta  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007 

 
II. MsZ schvaľuje VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2007 
 
Za: 17, neprítomní: 2 
 
6./ Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec 
 
- p. Duray- žiadal o osadenie tabule na vstupe do Senca na Šamorínskej ulici 
- v návrhu VZN figuruje i ulica Esterházyho, ktorá bola schválená na kultúrnej komisii, 
následne na mestskej rade 

- zástupca občanov p. Medvecký predložil petíciu občanov, súčasných aj 
budúcich obyvateľov tejto dotknutej ulice a tlmočil poslancom nesúhlas 
s názvom tejto ulice  

- poslanci o vynechaní tohto názvu ulice z dnešného VZN hlasovali, a  
zhodli sa, že sa novým názvom, prípadne názvom ul. Tehelná bude opäť 
zaoberať kultúrna komisia s prizvaním zástupcov občanov 

Hlasovanie:   za: 11, zdržalo sa : 6, neprítomní: 2 
  
 
Uznesenie MsZ č. 121/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc 
v meste Senec: 

Trnková ulica                     Kokény utca 
Šípkova ulica                     Csipkebogyó utca 
Čerešňová ulica                 Cseresznye utca 
Višňová ulica                     Meggy utca 
Gaštanová ulica                  Gesztenye utca 
Ulica pri Búroši                  Búros utca 
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II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec: 
Trnková ulica                     Kokény utca 
Šípkova ulica                     Csipkebogyó utca 
Čerešňová ulica                 Cseresznye utca 
Višňová ulica                     Meggy utca 
Gaštanová ulica                  Gesztenye utca 
Ulica pri Búroši                  Búros utca 
 
Za: 11, zdržalo sa : 6, neprítomní: 2 
 
7./ Správa o činnosti MsP 
 
- uviedol p. náčelník  

- p. Galambos – uviedol požiadavku, ktorá vyplynula už aj z priestupkovej   
komisie, ohľadom navýšenia stavu mestských policajtov 

- požiadavka vyplynula aj na rokovaní mestskej rady, do uznesenia MsZ je 
zahrnutá v bodoch III. a IV. 
 

Uznesenie MsZ č. 122/2006 
 

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

II. MsZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v Senci za III. štvrťrok 
roku 2006 

III. Na návrh mestskej rady, mestské zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením mestských 
policajtov o 10 

IV. MsZ ukladá ekonómke mesta zapracovať do rozpočtu mesta zvýšené náklady na 
mestskú políciu 

Za: 16, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
8./ Prijatie Spoločného školského úradu 
 

- p. prednosta H. Polakovič predložil žiadosť obce Nová Dedinka o prijatie obce 
do Spoločného školského úradu v Senci 

 
Uznesenie MsZ č. 123/2006 
 

I. MsZ  prerokovalo návrh na prijatie obce Nová Dedinka do 
Spoločného školského úradu v Senci. 

II. MsZ súhlasí s prijatím obce Nová Dedinka do Spoločného 
školského úradu v Senci, s účinnosťou od 1.12.2006 

 
Za: 17, neprítomní:2 
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9./ Žiadosť o záväzné stanovisko k umiestneniu stavby 
     „Obytná zóna Východ, Boldocká ulica – 48 rodinných domov 
 

- materiál stiahnutý z rokovania, na žiadosť predkladateľa 
 
10./ Zmluva o zriadení vecného bremena 
 

- predložil p. primátor, poznamenal, že vecné bremeno sa zriaďuje v dôsledku 
pokládky inžinierskych sietí, mesto sa týmto majetku nezbavuje a o ďalšom 
napojení taktiež rozhoduje mesto Senec 

 
Uznesenie MsZ č. 124/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na 
pozemok 5562/1 o výmere 6158 m2 zapísaného na liste 
vlastníctva č. 2800 vedenom na Správe katastra Senec pre: 

- Alpin Real Slovakia Alpha, k.s. 
- Alpin Real Slovakia Beta, v.o.s. 
- Alpin Real Slovakia Gamma, k.s. 
- Dolomiti Real Slovakia, k.s. 

 
III. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena ako je uvedené v bode I. 

Za: 17, neprítomní: 2 
 
11./ Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách 
 

- predložil p. primátor  
 
Uznesenie MsZ č. 125/2006 
 

I.MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom pozemkov na Slnečných jazerách 
 
Parc.č. 2367/6  o výmere 719 m2 
Parc.č. 2367/7 o výmere 101 m2 
Parc.č. 2367/8 o výmere 15 m2 
Parc č. 2367/9 o výmere 31 m2 
Parc. č. 2367/10 o výmere 32 m2 
Parc.č. 2367/11 o výmere 25 m2 
Parc.č. 2367/12 o výmere 44 m2 
pre Piccard Senec. 
     II. MsZ súhlasí s prenájmom pozemkov uvedených v bode I. 
Za týchto podmienok: 

- doba prenájmu 20 rokov 
- výška nájmu 100 Sk/ročne/za celý pozemok 

 
 



- 6 - 
  

 
- v prípade realizácie stavby je potrebný súhlas mesta 
- bez súhlasu MsZ nie je možné previesť zmluvné vzťahy 

 
     III. Návrh nájomnej zmluvy sa predloží na rokovanie MsZ na pripomienkovanie 
a schválenie. 
Za: 17, neprítomní: 2 
 
12./ Udelenie odmeny primátorovi mesta Senec 
- predložil p. Mgr. Fendek 
 
Uznesenie MsZ č. 126/2006 
 

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

II. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie mesiacov október – december roku 2006 

 
Za: 17, neprítomní: 2 
 
13./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora  
- predložil p. Mgr. Ivan Fendek 
 
Uznesenie MsZ č. 127/2006 
 

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

II. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie mesiacov október – december roku 2006 

 
Za: 16, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
14./ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta 
 

- predložil p. Mgr. Ivan Fendek 
 
Uznesenie MsZ č. 128/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke 
Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie 
mesiacov október – december roku 2006 

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

 
Za: 17,  neprítomní: 2 
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15./ Odpredaj pozemku parc.č. 3568/1 
 

- predložil p. prednosta H. Polakovič  
 

- poznamenal, že v materiáloch poslanci obdržali aj stanovisko ZŠ Tajovského 
k odpredaju predmetného pozemku, kde vedenie školy ako aj rada rodičov 
s odpredajom nesúhlasia 

 
- Ing. Maglocký – interpeloval, aby sa predmetný pozemok neodpredal a za radu 

rodičov poznamenal, že na uvedenom pozemku sa podľa učebných osnov 
vykonáva praktické vyučovanie pestovateľských prác  

 
Uznesenie MsZ č. 129/2006 
 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj parcely vytvorenej 
geometrickým plánom č. 103/2006 vyhotoveným GEODETIKA, 
s.r.o. Alexandrom Sztraceným, pozemku parc.č. 3568/1 o výmere 
761 m2 pre Kláru Pereszlényiovú za sumu 1.141.500,- Sk/1.500,- 
Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode I. 
III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej cena do 6 mesiacov odo 

dňa schválenia tohto uznesenia 
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III., a nesplnení podmienok, 

uznesenie stráca platnosť 
Za: 17, zdržal sa: 1,  neprítomný: 1 
 

16.Rôzne 
           Prerokovanie Urbanistickej štúdie 
           „Obytná zóna – SENEC – JUH – 207 RD – Čierna Voda“ 
 
- uviedol p. Ing. arch. Igor Križko  
 
Uznesenie MsZ č. 130/2006 
 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Urbanistickej štúdie /ďalej len UŠ/ 
„Obytná zóna –SENEC-JUH-207 RD – Čierna Voda“, ktorá bola 
spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
spodrobňuje a overuje aktualizácia Územného plánu mesta Senec 
/ďalej len ÚPNO/, tak ako to bolo prijaté v uznesení MsZ č. 
86/2006 zo dňa 14.9.2006. 

II. MsZ berie na vedomie postup prerokovania UŠ s dotknutými 
obcami, právnickými osobami /správcovia sietí technickej 
vybavenosti a akceptovanie ich pripomienok a stanovísk 
v čistopise UŠ ako podkladu pre vypracovanie dokumentácie pre 
aktualizáciu ÚPN v uvedenej lokalite tak ako je uvedené vo 



III.  „Vyhodnotení pripomienok a stanovísk“ /súborné stanovisko/ 
k predloženej UŠ. 

  
Za: 17, neprítomní: 2 
 
16.B    Návrh zmluvy o nájme dopravného prostriedku /zametací voz/ 
 
- p. primátor predložil návrh ohľadom nájmu dopravného prostriedku /zametací voz/  
    
  Uznesenie MsZ č. 131/2006 
 

I. MsZ prerokovalo návrh zmluvy o nájme dopravného prostriedku /zametací voz/ od 
fi PRIMUM, s.r.o. 

II. MsZ súhlasí s podmienkami prenájmu dopravného prostriedku /zametací voz/ od fi 
PRIMUM, s.r.o. 

III. MsZ súhlasí, aby primátor podpísal nájomnú zmluvu. 
 
Za: 16          Neprítomní: 3 
 
Interpelácie poslancov: 
 
Ing. Józan – reklamy v meste, resp. na Bratislavskej, prehustené, ako je to s platením 
a povoľovaním 

- odpovedal p. primátor – 3x do roka sa prevedie kontrola osadených reklám, 
a porovná sa s počtom povolení, /týka sa zabratia verejného priestoru/ 

- ak ide o reklamu na súkromnom pozemku, resp. budove, mesto nie je 
oprávnené toto riešiť  

 
- žiadal zaoberať sa riešením státia taxíkov v strede mesta  

 
- žiadal, aby sa  vypracoval systém riešenia odpredaja nehnuteľností / tématikou 

odpredajov sa zaoberať 2x ročne/ 
 
 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                      Ing. Karol   K v á l 
   prednosta MsÚ                                                                      primátor mesta 
 
Overovatelia: 
Rezso Duray 
 
Roman Voško 
 
Zapísala: 
Bernadičová G. 
 


