
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 01. februára 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Ing. Mikuláš Bertok 
  Zdenek Černay 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 18 
poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec Gyula Bárdos. Za overovateľov zápisnice 
primátor určil Ing. Mikuláša Bertoka a Zdenka Černaya. Za zapisovateľku Bronislavu 
Gašparovú.  
 
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roku 2007 
4. Ustanovenie členov komisie Mestského zastupiteľstva v Senci 
5. Ustanovenie členov redakčnej rady časopisu Senčan 
6. Ustanovenie členov komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval 
7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa a zástupcov mesta do rád škôl v meste Senec 
8. Ustanovenie členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov územnej samosprávy  
9. Odmeny poslancom MsZ, členom komisií MsZ, členom ZPOZ-u a členom  redakčnej 

rady časopisu Senčan 
10. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v I. polroku roku 2007  
11. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci 
12. Podpisový poriadok MsÚ 
13. Úlohy pri výkone funkcie zástupca primátora 
14. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005, ktorým a určuje metodika poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta 
15. Odpredaj pozemku parc. č. 25/1, 25/5  
16. Rôzne 
17. Záver 

 

p. primátor privítal na zasadnutí MsZ Ing. Bajana – predsedu BsK a Ing. Turanského 
prednostu OÚ. 
Ing. Bajan predstavil zámery BSK, ktoré  budú prioritou pre toto volebné obdobie. Poslancov 
MsZ najviac zaujímalo: rekonštrukcia synagógy, výjazd z diaľnice – Blatné, okresná polícia. 
 
Mgr. Galambos – žiada číslovať materiál na zastupiteľstvo podľa programu MsZ 
 
 



3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na I. polrok roku 
2007   

- informovala Ing. Gabriela Kakašová 
 
 
Uznesenie MsZ č. 1/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na 
I. polrok roku 2007  

2. MsZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Senec na I. 
polrok roku 2007  

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6 
 
 
 

4. Ustanovenie členov komisie Mestského zastupiteľstva v Senci 
- informoval Ing. Karol Kvál  
- MUDr. Dobošová – konštatovala, že ich koalíciu SMER–SD, ĽS-HZDS nikto 

neoslovil, aby sa zúčastnili na zasadnutí, kde sa tvorili komisie MsZ. Ako koalícia 
navrhli do každej komisie 1 člena. Toto nebolo akceptované. Požiadala, či by nebolo 
možné dať do každej komisie jedného člena za koalíciu SMER-SD, ĽS-HZDS. 

- Ing. Winkler navrhol, aby počet členov komisií MsZ bol do 12 
- Mgr. Škovránek – v komisii malo by byť percentuálne zastúpenie klubov 
- P. Polakovič – obsadenie komisií tvoria poslanci zastupiteľstva 
- Mgr. Németh – navrhla, aby zloženie komisií bolo v pomere 3 poslanci za SMK-

MKP, 3 nezávislí, 2 za KDH, 1 SMER-SD a 1 člen za miestne organizácie alebo za 
spolok podnikateľov. Navrhla, ak sa niektorý člen komisie za sebou 3x nezúčastní na 
zasadnutí, aby predseda komisie podal návrh na odvolanie tohto člena a vymenovanie 
nového člena.  

- poslanci sa dohodli, že na konci každého kalendárneho roka predseda komisie podá 
správu o činnosti komisie a predloží aj dochádzku členov. Tých členov komisie, ktorí 
sa nezúčastnia na zasadnutí komisie nahradiť novými.  

- MUDr. Príbelský, CSc. – navrhol, aby komisie zasadali v popoludňajších hodinách 
(po pracovnom čase) 

- Ing. Kvál – je vecou komisie, kedy a o koľkej budú zasadať. Na zasadnutí prvej 
komisie sa členovia dohodnú v akom čase sa budú stretávať 

- Ing. Józan – požiadal, aby vedenie mesta vytvorilo podmienky na zasadnutie komisií 
- Ing. Kvál – v súčasnom období prebieha rekonštrukcia MsKS. V týchto priestoroch sa 

vybuduje vhodný priestor, kde budú môcť komisie zasadať.  
- poslanci sa dohodli, že pracovný výjazd komisie bude vedený ako zasadnutie komisie  

 
 
Uznesenie MsZ č. 2/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie členov komisií Mestského zastupiteľstva 
v Senci 

2. MsZ schvaľuje členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senci 
 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 



 
5. Ustanovenie členov redakčnej rady časopisu Senčan 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 3/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie členov redakčnej rady časopisu Senčan 
2. MsZ schvaľuje členov redakčnej rady časopisu Senčan 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 

6. Ustanovenie členov komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval 2007  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 4/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie členov komisie na Senecké leto a Veľký letný 
karneval v Senci 

2. MsZ schvaľuje členov komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval v Senci 
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa a zástupcov mesta do rád škôl v meste Senec  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 5/2007  

1. MsZ odvoláva zástupcov zriaďovateľa a zástupcov mesta v radách škôl v meste Senec 
pôsobiacich vo volebnom období v rokoch 2002 - 2006  

2. MsZ prerokovalo návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a zástupcov mesta do 
rád škôl v meste Senec 

3. MsZ súhlasí s návrhom na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a zástupcov mesta do 
rád škôl v meste Senec 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
 

8. Ustanovenie členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov územnej samosprávy 

- informoval Ing. Karol Kvál  
 
Uznesenie MsZ č. 6/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zložení: 
Rudolf Galambos Mgr.  
Ivan Fendek Mgr.  
Ján Maglocký Ing.  
Emese Dobosová  

2. MsZ schvaľuje návrh členov komisie uvedených v bode 1  
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 



9. Odmeny poslancom MsZ, členom komisií MsZ, členom ZPOZ-u a členom 
redakčnej rady časopisu Senčan  

- informoval Ing. Karol Kvál  
 
Uznesenie MsZ č. 7/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh odmien poslancom MsZ, členom komisií MsZ, členom 
ZPOZ-u a členom redakčnej rady časopisu Senčan  

a) poslancom MsZ  
- mesačná odmena poslancom MsZ     2.000,- Sk 
- členovia MsR za účasť na zasadnutí    1.000,- Sk 
b) členom komisií 
- predsedovia komisií za účasť na zasadnutí   700,- Sk 
- členovia komisií za účasť na zasadnutí    400,- Sk 
- dočasné komisie MsZ za účasť na zasadnutí    500,- Sk 
c) členom redakčnej rady 
- predseda redakčnej rady za účasť na zasadnutí  700,- Sk 
- členovia redakčnej rady za účasť na zasadnutí   400,- Sk 
d) členom ZPOZ-u na slávnostných obradoch 
- sobášiaci        700,- Sk/1 obrad 
- sobášiaci – sobáš mimo úradu (výjazd)   1.000,- Sk/1 obrad  
- členovia ZPOZ-u       350,- Sk/1 obrad  
- za občianske pohreby      1.000,- Sk/1 obrad 
- za vedenie pamätnej knihy     200,- Sk/1 zápis  
e) matrikárke         
- pri slávnostných obradoch      600,- Sk/1 obrad  

 Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov v zmysle vyhlášky č. 302/1994 MV SR 
f) paušálny príspevok na úhradu výdavkov na ošatenie pre účinkujúcich na 

obradoch ročne 
- do 5 obradov      700,- Sk 
- 5 – 10 obradov       2.500,- Sk 
- 11 – 20 obradov      4.000,- Sk  
- 21 a viac obradov      6.000,- Sk 
g) paušálny príspevok na úhradu výdajov na ošatenie pre sobášiacich ročne vo 

výške 7.000,- Sk 
2. MsZ schvaľuje návrh odmien uvedených v bode 1. 

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 

10. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v roku 2007  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 8/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh riadnych zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v roku 2007: 

    MsR         MsZ  
17.01.2007 01.02.2007  
07.03.2007 22.03.2007  
25.04.2007 10.05.2007  
13.06.2007 28.06.2007  



28.08.2007 13.09.2007  
10.10.2007 25.10.2007  
07.11.2007 22.11.2007  
28.11.2007 13.12.2007  

2. MsZ súhlasí s termínmi zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

11. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci 
- informoval p. Henrich Polakovič  

 
Uznesenie MsZ č. 9/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Senci 
2. MsZ schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci  

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 

12. Podpisový poriadok Mestského úradu v Senci 
- informoval p. Henrich Polakovič  

 
Uznesenie MsZ č. 10/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh podpisového poriadku Mestského úradu v Senci 
2. MsZ schvaľuje podpisový poriadok Mestského úradu v Senci 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 

13. Úlohy pri výkone funkcie zástupcu primátora  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 11/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na zabezpečenie činnosti pri výkone funkcie zástupcu 
primátora  

2. MsZ schvaľuje rozsah činnosti, ktoré bude zabezpečovať zástupca primátora pri 
výkone funkcie  

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 

14. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005, ktorým a určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta 

- informoval p. Henrich Polakovič  
 
Uznesenie MsZ č. 12/2007  

1. MsZ prerokovalo dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005, ktorým a určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  

2. MsZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 



15. Odpredaj pozemku parc. č. 25/1, 25/5  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 13/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 25/1 o výmere 85 m2, parc. č. 
25/5 o výmere 3 m2 pre Zoltána Kupkoviča za sumu 88.000,- Sk (1.000,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 25/1 o výmere 85 m2, parc. č. 25/5 
o výmere 3 m2 pre Zoltána Kupkoviča za sumu 88.000,- Sk 

3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia  

4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
 

16. Rôzne  
 

Poslanci prerokovali návrh nájomnej zmluvy medzi mestom Senec a športovou 
organizáciou Piccard Senec. Mgr. Németh požiadala, aby sa v čl. VI za bodom 3 vo vete 
„Nájomca je povinný v prípade realizácie stavby na prenajatej nehnuteľnosti požiadať 
o súhlas prenajímateľa“ doplnilo do zátvorky (prejednať na MsZ). 
 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 

- Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senci  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 14/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senci 
- 3 pracovníci – zabezpečenie prevádzky verejných toaliet na autobusovej stanici  
2. MsZ súhlasí s doplnením organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senci 
- 3 pracovníci – zabezpečenie prevádzky verejných toaliet na autobusovej stanici 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 

- Zmena uznesenia č. 66/2006 z 15. júna 2006 v bode 3 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 15/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu uznesenia č. 66/2006 v bode 3 – určenie lehoty na 
zaplatenie kúpnej ceny  

2. MsZ ruší bod č. 3 uznesenia č. 66/2006 z 15.06.2006  
3. MsZ v bode 3 uznesenia č. 66/2006 z 15.06.2006 určuje lehotu na zaplatenie kúpnej 

ceny do 01.03.2007  
 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 



 
 

- Schválenie výšky odmeny predsedovi MO Jednoty dôchodcov p. Kopeckému  
- informoval Ing. Karol Kvál, p. Henrich Polakovič 

 
Uznesenie MsZ č. 16/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh mesačnej odmeny predsedovi MO Jednoty dôchodcov v Senci 
Ing. Vladimírovi Kopeckému vo výške 3.000,- Sk 

2. MsZ schvaľuje mesačnú odmenu predsedovi MO Jednoty dôchodcov v Senci Ing. 
Vladimírovi Kopeckému vo výške 3.000,- Sk  

3. Odmena bude vyplácaná s účinnosťou od 01.01.2007 
 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 

- Mgr. Gabriella Németh – požiadala o odstránenie čiernej skládky na Nitrianskej ul.  
- žiadala označenie ciest dopravnými značkami na Tureckej ul. (nová betónová cesta)  

 
- p. Duray – požiadal, aby úlohy ktoré sa určia na zasadnutí MsZ boli hneď priradené aj 

s termínom ukončenia pracovníkovi, ktorý bude zodpovedný za ich splnenie  
- žiadal, aby sa do ďalšieho zasadnutia MsZ predložili návrhy – reštavrovanie sochy Sv. 

Trojice 
-  požiadal, aby do konca februára bol osadený maďarský názov mesta  na všetkých 

príjazdových cestách do mesta 
 

- Ing. Józan – navrhol spraviť školenie pre nových poslancov a zvolať mimoriadne 
mestské zastupiteľstvo. Poslanci sa dohodli, že mimoriadne zastupiteľstvo sa bude 
konať  19.02.2007 o 15:00 h. Na zasadnutí sa určia hlavné priority zastupiteľstva, 
ktoré budú vyplývať z predvolebných sľubov.  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1 
 

- Ing. Józan – požiadal o opravu hodín na novom námestí 
- oprava vyvalenej autobusovej zastávky (smer Bratislava) na autobusovej stanici 
- navrhol umiestniť v rámci mesta informačné tabule. Pre svoj volebný obvod navrhol 

miesta pri Kövecstó, na novej autobusovej stanici a na sídlisku – Bautech (tu už je 
tabuľa umiestnená). Vyzval aj ostatných poslancov, aby si určili (navrhli) miesta, kde 
by bolo vhodné umiestniť tieto informačné tabule.  

 
- MUDr. Dobošová  - požiadala, aby sa rozkopávka pred poliklinikou dala do 

pôvodného stavu (fi. e-NET)) 
 

- Ing. Agárdy – navrhol, aby poslanci schválili podporné uznesenie – výjazd z diaľnice 
pri Blatnom 

 
Uznesenie MsZ č. 17/2007  

1. Vzhľadom na veľké dopravné preťaženie centra mesta Senec, sa Mestské 
zastupiteľstvo v Senci obracia na Slovenskú správu ciest a Národnú diaľničnú 
spoločnosť so žiadosťou urýchlenia realizácie výjazdu z diaľnice D1 pri obci Blatné 
(križovatka ciest D1 a 1/61).  



 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 

- p. Voško – úprava parkovacej plochy na Jesenského ul. 
 
- p. Polakovič – predniesol návrh členov mestskej rady, ktorí navrhli za sobášiaceho p. 

Romana Voška 
 
Uznesenie MsZ č. 18/2007 

1. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie sobášiacich o p. Romana Voška  
2. MsZ súhlasí s doplnením sobášiacich o p. Romana Voška  

 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
 
 
 
 
 
  Henrich  P o l a k o v i č   Ing. Karol   K v á l  
      prednosta MsÚ       primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  

Zdenek Černay 
 
   Ing. Mikuláš Bertok 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Bronislava Gašparová 
 

 
 
 
 
 
 
 


