Senec, 13. 12. 2006
Č.j. 4130/2006/Be

POZVÁNKA
Vážení občania,
v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. z. o obecnom zriadení Vás pozývam na
ustanovujúce Slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať
21. decembra 2006 /štvrtok/ o 16.00 h
v reštaurácii Nostalgia, Lichnerova ul.
Program:
1. Otvorenie
2.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
3.Zloženie sľubu primátora
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
5. Vystúpenie primátora
6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
7. Voľba zástupcu primátora
8. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
9. Návrh na schválenie sobášiacich
10. Schválenie platu zástupcu primátora
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Zápisnica
z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 21. 12. 2006

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Overovatelia: Mgr. Gabriella Námeth
Ladislav Nádaský
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení primátor mesta Ing. Karol Kvál
zvolal I. ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Na úvod privítal prítomných hostí prednostu Obvodného úradu v Senci Ing. Daniela
Turanského a riaditeľa PZ v Senci JUDr. Stanislava Backu, ako aj poslancov MsZ,
vedúcich oddelení a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 19 poslancov MsZ. Poslanci schválili
program rokovania MsZ s pripomienkou p. Ing. Agárdyho, aby bod č. 7 bol rozšírený ako
bod 7.1 – Voľba zástupcu primátora, 7.2 – Schválenie rokovacieho poriadku na voľbu
členov mestskej rady, 7.3 – Voľba členov mestskej rady.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Mgr. Gabriella Németh a Ladislav Nádaský.
Za zapisovateľku Gabriela Bernadičová.
PROGRAM:
1./ Otvorenie
2./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
3./ Zloženie sľubu primátora
4./ Zloženie sľubu poslancov
5./ Vystúpenie primátora
6./ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
7./ VOĽBY
7.A Voľba zástupcu primátora
7.B Schválenie rokovacieho poriadku na voľbu členov mestskej rady
7.C Voľba členov mestskej rady
8.Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
9. Návrh na schválenie sobášiacich
10. Schválenie platu zástupcu primátora
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy
Pán primátor Ing. Karol Kvál odovzdal slovo p. predsedovi mestskej volebnej komisie
Tiborovi Urgelovi, ktorý oboznámil prítomných so správou o výsledkoch komunálnych
volieb dňa 2. 12. 2006 v meste Senec, pričom mestská volebná komisia dohliadala na
prípravu ako aj na celkový priebeh volieb.
Z obsahu správy:
V tohtoročných komunálnych voľbách mestská volebná komisia zaregistrovala pre
voľby primátora mesta dvoch nezávislých kandidátov – Ing. Karola Kvála a Ing. Jozefa
Elšíka.

-
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Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva podalo 8 politických strán a to:
Hnutie za demokraciu
Komunistická strana Slovenska
Kresťansko demokratické hnutie
Slobodné fórum
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Slovenská národná strana
Koalícia strán Smer – demokratická strana a Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko,
Strana maďarskej koalície – Magyar koalícié pártaj a
Nezávislí kandidáti
3. Zloženie sľubu primátora
Novozvolený primátor mesta Ing. Karol Kvál zložil zákonom predpísaný sľub do rúk
predsedu mestskej volebnej komisie a bolo mu odovzdané osvedčenie o zvolení za
primátora mesta Senec.
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
Novozvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora a bolo im
odovzdané osvedčenie za poslanca mestského zastupiteľstva.
5. Vystúpenie primátora mesta
Ing. Karol Kvál vo svojom príhovore predniesol, že zložiť sľub poslanca MsZ a sľub
primátora mesta je tým dôležitým okamihom, ktorý je rozhodný pre prevzatie povinností,
zodpovednosti a právomocí novozvolených zástupcov samosprávy. Zaželal im veľa
úspechov a tvorivých rozhodnutí pre toto mesto.
6.Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Návrh na člena mandátovej komisie
- Ing. Mikuláš Bertok
- MUDr. Emese Dobošová
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh na členov návrhovej komisie:
- MUDr. Marián Príbelský
- Ing. Gašpar Józan
Za: 18, zdržal sa : 1
Návrh na členov volebnej komisie:
- Rezsó Duray
- Mgr. Ivan Fendek
- Ing. Ján Maglocký
Za: 16, zdržali sa: 2
Po prednesení návrhu zloženia jednotlivých komisí dal primátor mesta o návrhu hlasovať.

-

3–

7. V O Ľ B Y
7.A Voľba zástupcu primátora
V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších
doplnkov § 13 ods. 1 predložil primátor návrh na zástucu primátora mestskému
zastupiteľstvu.
Na funkciu zástupcu primátora navrhol pani poslankyňu Helenu Nemcovú.
Vyzval volebnú komisiu, aby vykonala volebný akt. Po vyhlásenej prestávke vyhlásil
predseda volebnej komisie výsledky voľby a odovzdal protokol. Za zástupcu primátora bola
zvolená p. Helena Nemcová, 19 hlasmi.
Predseda volebnej komisie Mgr. Ivan Fendek predložil zápisnicu volebnej komisie.
Helena Nemcová novozvolená zástupkyňa poďakovala prítomným za prejavenú dôveru
a ubezpečila prítomných, že bude pokračovať v začatých projektoch, ktoré budú prínosom pre
toto mesto.
7.B Schválenie rokovacieho poriadku na voľbu členov mestskej rady
Uznesenie MsZ č. 1 /2006
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh „Rokovacieho poriadku pre voľbu členov mestskej rady.
MsZ schvaľuje „Rokovací poriadok pre voľbu členov mestskej rady“.

Za: 19 proti: 0 zdržalo sa: 0
7.C Voľba členov mestskej rady
Poslanci obdržali hlasovacie lístky, po ich vyplnení ich volebná komisia vyzbierala
a v druhej miestnosti sčítala hlasy. Výsledky sčítania vyhlásil p. Mgr. Ivan Fendek.
Predložil protokol o voľbe členov rady Mestského zastupiteľstva v Senci. Voľby členov
mestskej rady sa konali tajným hlasovaním, v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení § 14 ods. 1 a v zmysle rokovacieho poriadku schváleného mestským zastupiteľstvom.
8. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
-

pán prednosta predložil návrh na zriadenie komisií, ktoré pracovali v minulom
volebnom období,
v diskusii vyplynula požiadavka, aby sa komisia kultúry, športu a rozvoja vzdelávania
a športu rozdelila na 2 komisie
o návrhu poslanci hlasovali a požiadavka bola schválená
za návrh : 18 poslancov, zdržal sa: 1

9. Návrh na schválenie sobášiacich
Pán primátor Ing. Karol Kvál predložil návrh na schválenie sobášiacich :
- Mgr. Gabriella Németh
- Mgr. Pavol Škovránek
- Ing. Dušan Badinský

-
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dal o návrhu hlasovať
za: 18, zdržal sa: 1, neprítomní: 0

10./ Schválenie platu zástupcu primátora
-

Plat zástupcu primátora vo výške 80% z platu primátora, ktorý mu prináleží v zmysle
§ 3 a § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. a neskorších doplnkov.Tento plat sa
zvyšuje koeficientom 1,2.
- Odmeny až do výšky 50% súčtu platov za obdobie za ktoré sa odmena poskytuje.
O poskytnutí odmien rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
O návrhu na schválenie platu zástupcu primátora dal pán primátor hlasovať.
Hlasovanie: za 18, zdržal sa: 1
11./ Diskusia
V diskusii sa poslanci MsZ dohodli, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
bude dňa 1.2. 2007 /štvrtok/ o 9.00 h.
12./ Schválenie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Ing. Gašpar Józan prečítal návrh uznesenia a pán primátor
dal o znení uznesenia hlasovať.
Za: 19, zdržalo sa: 0
Uznesenie MsZ č. 2/2006
Mestské zastupiteľstvo v Senci
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie primátora
B. konštatuje, že
1. novozvolený primátor mesta Ing. Karol Kvál zložil zákonom
predpísaný sľub primátora mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca mestského zastupiteľstva
Gabriel Agáry, Ing.
Dušan Badinský, Ing.
Gyula Bárdos, Mgr.
Mikuláš Bertok, Ing.
Zdenek Černay
Emese Dobošová, MUDr.
Rezso Duray
Ivan Fendek, Mgr.
Rudolf Galambos, Mgr.
Gašpar Józan, Ing.
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Ján Maglocký,Ing.
Ladislav Nádaský
Helena Nemcová
Gabriella Németh,Mgr.
František Podolský
Marián Príbelský, MUDr.
Pavol Škovránek, Mgr.
Roman Voško
Ján Winkler, Ing.
C. zriaďuje
1. Mestskú radu.
2. komisie, a to:
- finančnú
- podnikateľskej činnosti
- životného prostredia
- výstavby a územného plánovania
- kultúry a rozvoja vzdelávania
- sociálnu a zdravotnú
- cestovného ruchu
- priestupkovú a verejného poriadku
- športovú
B. v ol í
1. zástupkyňu primátora p. Helenu Nemcovú
2. členov mestskej rady – Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Gabriel Agárdy
p. Helena Nemcová
Ing. Gašpar Józan
p. Ladislav Nádaský
Ing. Ján Winkler
3.

sobášiacich - Mgr. Gabriellu Németh
Mgr. Pavla Škovránka
Ing. Dušana Badinského

E. s c h v a ľ u j e
plat zástupkyni primátora
Henrich P o l a k o v i č
prenosta MsÚ
Overovatelia:
Mgr. Gabriella Németh
p. Ladislav Nádaský
Zapísala: Bernadičová G.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

