Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 22. marca 2007
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Overovatelia: Ing. Ján Winkler
Rezso Duray
Primátor mesta Ing. Karol Kvál v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolal
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci. Na zasadnutí privítal prednostu Obvodného
úradu Ing. Daniela Turanského. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných poslancov.
Z rokovania sa ospravedlnili: Mgr. Gabriella Németh, p. Gyula Bárdos, Mgr. Pavol
Škovránek. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ján Winkler a p. Rezso Duray. Za
zapisovateľku zápisnice G. Bernadičová.
Ing. Gašpar Józan žiadal, aby v rôznom bol zaradený bod ohľadom „Záverov
mimoriadneho MsZ zo dňa 19. 2. 2007“.
PROGRAM:
0./ Otvorenie
1./ Kontrola uznesení z MsZ
2./ Stanovisko HK k návrhom rozpočtu mesta Senec a jeho organizácií
3./ Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2007-2009
4./ Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2007-2009
5./ Návrh rozpočtu SCR Senec na rok 2007-2009
6./ Informatívna správa o kontrolnej činnosti za r. 2006
7./ Návrh cenníka na rok 2007 na Slnečných jazerách
8./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o sociálnej pomoci
9./ Nadobudnutie motorových vozidiel formou finančného lízingu
10./ Správa o činnosti Mestskej polície Senec za IV. štvrťrok 2006
11./ Návrh na udelenie „Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2006“
12./ Odpredaj pozemku parc.č. 4061/12
13./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2213 a parc.č. 2231/48
14./ Odpredaj pozemku parc.č. 2198/14
15./ Odpredaj pozemkov diel č. 1 a diel č. 2 pričlenené k pozemkom parc.č. 669/5 a 669/1
16./ Odpredaj pozemkov parc.č. 197/2 a parc.č 197/3
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 1167/3
18./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/218 a 2463/219
19./ Odpredaj pozemkov parc.č. 4501/1 a parc.č. 4501/2
20./ Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k pozemku parc.č. 3576/1
21./ Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k parc.č. 3443/2
22./ Zámena pozemkov
23./ Odpredaj pozemkov pre Obec Nový Svet
24./ Odsúhlasenie ponuky na zreštaurovanie stĺpu Sv. Trojice v Senci
25./ Rôzne
25.A/ Závery mimoriadneho MsZ

-
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2./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhom rozpočtu mesta Senec a jeho organizácií
-

predložila hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová

Hlavná kontrolórka v závere správy konštatovala, že návrhy rozpočtov boli spracované
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bola
dodržaná platná rozpočtová klasifikácia.
Výhľadové rozpočty na roky 2008 a2009 sú iba orientačné, v rozpočtovaných príjmoch
a výdavkoch sú odhadom vyčíslené možné príjmy, s ktorými mesto môže v nasledujúcich 2
rokoch počítať a na strane výdavkov zohľadňuje plnenie povinností, ktoré obciam ustanovujú
platné právne predpisy takisto aj plnenie platných zmlúv.
Predkladané návrhy rozpočtu mesta a príspevkových organizácií na rok 2007 boli
prerokované v príslušných komisiách MsZ a dňa 7. 3. 2007 na zasadnutí MsR.
Návrh rozpočtu mesta Senec bol v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zverejnený spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli
vyjadriť aj obyvatelia mesta.
Predložené návrhy rozpočtov odporučila mestskému zastupiteľstvu s c h v á l i ť.
Uznesenie MsZ č. 20/2007
I.
II.
Za:13

MsZ prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na rok 2007
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtov na rok
2007.
proti:0
zdržalo sa:0
neprítomní:6

3./ Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2007-2009
- predložil pán primátor Ing. Karol Kvál a doplnila ho Ing. Matúšová
-schvaľovaniu rozpočtu podlieha pripomienkovaciemu konaniu, 3 dni pred konaním MsZ
neboli na Mesto Senec doručené žiadne pripomienky
Ing. Winkler – Čo spôsobilo nižší príjem daní a poplatkov zo stavieb?
- Príjmy zo stavieb sa zvýšili, nakoľko sa skolaudovali stavby prevažne v logistických
centrách, kde je sadzba zo stavieb následne vyššia ako sadzba dane z pozemku, resp.
zo stavebnéhopozemku
Ing. Agárdy – vysoko ohodnotil spracovanie rozpočtu, ktorý je vypracovaný prehľadne
a podrobne
Ing. Maglocky – Navýšenie nákladov na revitalizáciu Mierového nám. a Nám. l mája
- v čase, keď sa spracovával projekt, boli niektoré položky nižšie, ako napr.
mobiliár /lavičky, smetné nádoby/, kvôli cenovej kalkulácii, pri rekonštrukcii sa napr.
objavila studňa, mesto sa preto rozhodlo ju nezasypať ale zrekonštruovať, ďalej sa
vybudovala fontána pred budovou Mesta Senec, ktorá v pôvodnom projekte plánovaná
nebola
Ing. Badinský – apeloval na navýšenie finančných prostriedkov na šport, vidí tu tento rok
v návru rozpočtu pokles, ide mu o pritiahnutie detí a mládeže skôr na športoviská ako „na
ulicu“

-
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Voško – taktiež apeloval na navýšenie finančných prostriedkov na šport
Ing. Agárdy – je potrebné hľadať všetky dostupne možné zdroje na šport, nie len z rozpočtu
mesta, je možnosť podať projekty a požiadavky na VUC
Bertok – Príjmy z podnikania Dalkie, a.s.? Či nie je možnosť fin. prostriedky poskytnúť na
šport?
- odpovedala Ing. Matúšová – finančné prostriedky idú späť do reinvestovania Dalkie
p. Polakovič – doteraz sa vždy dodržalo slovo zo strany mesta, úprava rozpočtu sa robí 2-3 x
ročne, v súčasnom období je potrebné schváliť rozpočet /príjmy a výdavky/, nakoľko „ideme“
na provizórium
Černay – zdroj finančných prostriedkov vidí tiež z prenájmu, či odpredajov zo Slnečných
jazier, konkrétne niektorí chatári si pozemok oplotia, vydláždia, následne osadia stĺpiky proti
parkovaniu a následne požiadajú o odpredaj /potrebné častejšie kontroly/ - únik finančných
prostriedkov
Uznesenie MsZ č. 21/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2007-2009
r. 2007
príjmy 363.900 tis. Sk z toho bežné príjmy 239.945 tis. Sk
kapitálové P a príjmové FO
123.955 tis. Sk
výdavky 363.900 tis. Sk z toho bežné výdavky 225.815 tis. Sk
kapitálové V a výdavkové FO 138.085 tis. Sk
.........................................................................................................
r. 2008
príjmy 287.310 tis. Sk z toho bežné príjmy 249.332 tis. Sk
kapitálové P a príjmové FO 37.978 tis. Sk
výdavky 287.310 Sk z toho bežné výdavky 244.472 tis. Sk
kapitálové V a výdavkové FO 42.838 tis. Sk
.........................................................................................................
r. 2009
príjmy 281.647 tis. Sk z toho bežné príjmy 266.897 tis. Sk
kapitálové P a príjmové FO 14.750 tis. Sk
výdavky 281.647 tis. Sk z toho bežné výdavky 260.017 tis. Sk
kapitálové V a výdavkové FO 21.630 tis. Sk
III. Pri úprave rozpočtu Mesta Senec na rok 2007 bude mať prioritu podpora kapitoly
kultúry, športu a mládeže.
za: 14

proti:0

zdržalo sa: 2

neprítomní: 3

-
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4./ Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci na roky 2007-2009
-

-

uviedol p. riaditeľ MsKS Mgr. Peter Szabo
Nádaský – Aký termín je reálny pri odovzdaní celého kultúrneho domu + plánovaná
činnosť?
Odpovedal p. riaditeľ – odovzdanie celého kultúrneho domu je plánované cca
v septembri 2007, nové priestory budú fungovať pre záujmovo-umeleckú činnosť,
pretože nakoľko sme získali finančné prostriedky z grantov EU nie je tu možná
zárobková činnosť
Galambos – Ako je to dnes s podpisovaním zmlúv, prečo ich nepodpisuje p. riaditeľ
ale primátor mesta ?
Odpovedala Ing. Kakašová – Z dôvodu,že MsKS trvalo vykazovali stratu,
podnikateľská činnosť prešla na Mesto Senec, v zmysle zákona je mesto povinné od
1.1.2007 podpisovať zmluvy, je to v súlade so zákonom

Uznesenie MsZ č. 22/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2007-2009
v MsKS v Senci
r. 2007
r. 2008
r. 2009

výnosy
náklady
výnosy
náklady
výnosy
náklady

10.737 tis. Sk
10.737 tis. Sk
11.102 tis. Sk
11.102 tis. Sk
11.395 tis. Sk
11.395 tis. Sk

II. MsZ schvaľuje rozpočty na roky 2007-2009 v MsKS
v Senci, a to:
r. 2007
r. 2008
r. 2009
za: 15

proti: 0

zdržalo sa:0

výnosy
náklady
výnosy
náklady
výnosy
náklady
neprítomní: 4

10.737 tis. Sk
10.737 tis. Sk
11.102 tis. Sk
11.102 tis. Sk
11.395 tis. Sk
11.395 tis. Sk

5./ Návrh rozpočtu Správy cestovného ruchu na roky 2007-2009
-

Duray – je potrebné označiť v meste
a severnej strany SJ

reklamnými tabuľami označenia južnej

-
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Uznesenie MsZ č. 23/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu na roky 2007-2009
v SCR Senec
r. 2007

výnosy
náklady

20.900 tis. Sk
20.894 tis. Sk

r. 2008

výnosy
náklady

21.500 tis. Sk
21.494 tis. Sk

r. 2009

výnosy
náklady

22.480 tis. Sk
22.394 tis. Sk

II. MsZ schvaľuje rozpočet na roky 2007-2009 v Správe
cestovného ruchu Senec
za:16

proti: 0

zdržalo sa:0

neprítomní: 3

6./ Informatívna správa o kontrolnej činnosti za rok 2006
-

predložila Ing. Kakašová Gabriela

Uznesenie MsZ č. 24/2007
I.
II.
III.

MsZ prerokovalo informatívnu správu o kontrolnej činnosti za rok 2006
MsZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2006
MsZ ukladá prednostovi MsÚ dopracovať smernice na sledovanie subjektov
v konkurze, ktoré sú v právnom vzťahu k mestu Senec.
Za: 16 proti:0 zdržalo sa: 0
neprítomní: 3
7./ Návrh cenníka na rok 2007 na Slnečných jazerách
-

predložila Ing. Škultétyová

Uznesenie MsZ č. 25/2007
I. MsZ prerovalo návrh cenníka na rok 2007 na Slnečných jazerách
II. MsZ súhlasí s cenníkom na rok 2007 na Slnečných jazerách
Za: 16

proti: 0

zdržalo sa:0

neprítomní: 3

-
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8./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o sociálnej pomoci
-

predložila p. Bc Bondorová a p. Koišová
MUDr. Dobošová – nesúhlasí s navýšením sadzby za rozvoz obedov z 10,- Sk na 15,Sk, žiadala o prehodnotenie tohto navýšenia
Po diskusii sa poslanci dohodli na sume 10,- Sk.

-

Uznesenie MsZ č. 26 /2007
I. MsZ prerokovalo návrh VZN o sociálnoprávne ochrane
detí a sociálnej kuratele a o sociálnej pomoci
II. MsZ schvaľuje VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele a o sociálnej pomoci
za: 16

proti: 0

zdržalo sa: 0

neprítomní: 3

9./ Nadobudnutie motorových vozidiel formou finančného lízingu
-

predložila p. Ing. Matúšová

Uznesenie MsZ č. 27 /2007
I. MsZ prerokovalo možnosť nadobudnutia
motorových vozidiel formou finančného lízingu
1 ks osobný automobil pre primátora mesta
l ks osobný automobil pre odbor údržby mesta
1 ks traktor s vlečkou pre odbor údržby mesta
II. MsZ schvaľuje nadobudnutie motorových vozdiel
formou finančného lízingu
1 ks osobný automobil pre primátora mesta
1 ks osobný automobil pre odbor údržby mesta
1 ks traktor s vlečkou pre odbor údržby mesta
za: 16

proti: 0

zdržalo sa: 0

neprítomní: 3

10./ Správa o činnosti Mestskej polície Senec za IV. štvrťrok 2006
-

uviedol p. náčelník MsP Vladimír Rybárik
Ing. Józan – vyjadril nespokojnosť s vjazdom na Lichnerovu ul. – sústavné
porušovanie vjazdu na pešiu zónu
Nádaský – nespokojnosť s parkovaním áut , ďalej posilnenie hliadok na Slnečných
jazerách, nie len počas letnej sezóny, ale i v týchto mesiacoch, keď sa ničí majetok
mesta rôznymi živlami

-
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Ing. Badinský – položil p. náčelníkovi otázku, kde sa to odzrkadlí, keď sa zvýši stav
policajov o 5
Mgr. Fendek – nie je systémové riešenie pri zdokumentovaní námestia, kamerový
systém ako funguje?
poukázal na petíciu občanov z Rybárskej a Záhradníckej ul. – Reštaurácia PUB Siesta
rušením nočného kľudu sa bude zaoberať MsP
Nádaský – opätovne žiadal o fotodokuemntáciu sprejerov, pomohla by k objasňovaní
trestnej činnosti

Uznesenie MsZ č. 28 /2007
I. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec
za IV. štvrťrok 2006

Za: 1

II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície
Senec za IV. štvrťrok 2006
proti: 0
zdržalo sa:14
neprítomní: 4

10.A/ Vyhlásenie nedôvery náčelníkovi MsP
Uznesenie MsZ č. 29/2007
I.
II.
Za: 12

MsZ odporúča primátorovi mesta odvolať z funkcie náčelníka mestskej polície
v Senci p. Vladimíra Rybárika.
Do vypísania konkurzu na obsadenie funkcie náčelníka MsP odporúča poveriť
vedením MsP p. Jozefa Sondeja.
proti:0

zdržalo sa: 3

neprítomní:4

11./ Návrh na udelenie „Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2006“
-

predložil p. primátor Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 30/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie
Ceny mesta za rok 2006
1.Oto Lévai
2.Doc.Mudr.Juraj Kaušitz, CSc.
3.Štefan Slezák
II. MsZ udeľuje
Cenu mesta za rok 2006
1.Doc.MUDr. Jurajovi Kaušitzovi, CSc.
2.Štefanovi Slezákovi

-
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III. Primátor mesta udeľuje „Cenu primátora“
za rok 2006
1.Michalovi Ollému
2.Zuzane Mikulcovej
3.MUDr. Jarmile Ožvaldovej
IV. MsZ v súlade so Štatútom mesta, článok 28
Schvaľuje oceneným udeliť pri:
A. Cene mesta – finančnú odmenu vo výške 20.000 Sk
B. Cene primátora – vecný dar v hodnote
2.500 Sk
Za: 15

proti: 0

zdržalo sa:0

neprítomní: 400

12./ Odpredaj pozemku parc. č. 4061/12
Uznesenie MsZ č. 31/2007
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku primátor mesta
parc. č. 4061/12 o výmere 141 m2 pre Ing. Jozefa
Kráľa a manž. Oľgu za sumu 211.500,- Sk (1.500,- Sk/m2)
II. MsZ súhlasí s odpredajom
pozemku parc. č. 4061/12 o výmere 141 m2 pre
Ing. Jozefa Kráľa a manž. Oľgu za sumu 211.500,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: 14 proti: 0

zdržalo sa: 1

neprítomní: 4

13./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2213 a parc.č.
2231/48
-

predmetom odpredaja je:
l. pozemok parc. č. 2213 zastavaná plocha o výmere 189 m2 /zastavaný chatou/
2. pozemok parc.č. 2231/48 zastavaná plocha o výmere 191 m2 nachádzajúci sa na
Slnečných jazerách – sever

-
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Uznesenie MsZ č. 32/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č.
2213 o výmere 189 m2 a pozemok parc. č. 2231/48
o výmere 191 m2 pre PEMAM, a.s. za sumu 950.000 Sk
/2.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2213 o výmere
189 m2 a pozemok parc.č. 2231/48 o výmere 191 m2 pre
PEMAM a.s. za sumu 950.000,- Sk
III. MsZ určuje lehotu na zaplatnie 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: 14

proti:0

zdržal sa: 0 neprítomní: 5

14./ Odpredaj pozemku parc. č. 2198/14
- predmetom odpredaja je:
- pozemok parc.č. 2198/14 ostatné plochy o výmere 377 m2
Uznesenie MsZ č. 33/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č.
2198/14 o výmere 377 m2 pre Róberta Poóra za sumu
942.500,- Sk /2.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2198/14
o výmere 377 m2 pre Róberta Poóra za sumu 942.500,- 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: 14

proti: 0

zdržalo sa:0

neprítomní: 5

-
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15./ Odpredaj pozemkov diel č. 1 a diel č. 2 pričlenené k pozemkom parc.č. 669/5
a 669/1
Uznesenie MsZ č. 34/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov
diel č. 1 o výmere 20 m2 pričlenený k parc.č. 669/5
a diel č. 2 o výmere 15 m2 pričlenený k parc.č. 669/1
pre Vamošiovú Melániu v ½ -ici
Csikmákovú Máriu v ½-ici
za sumu 10.500,- Sk /300,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov diel č. l o výmere 20 m2
. pričlenený k parc.č. 669/5 a diel č. 2 o výmere 15 m2
pričlenený k parc.č. 669/1 pre Vámošiovú Melániu v ½-ici
Csikmákovú Máriu v l/2-ici
za sumu 10.500,- 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 : 15

neprítomní: 4

16./ Odpredaj pozemkov parc. č. 197/2 a parc. č. 197/3
Uznesenie MsZ č. 35/2007
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov primátor mesta
parc. č. 197/2 o výmere 69 m2 a parc. č. 197/3
o výmere 30 m2 pre:
Filo Karol
v 1/5-ine
Filo Juraj
v 1/5-ine
Filo Augustín
v 1/5-ine
Filo Jozef
v 1/5-ine
Podolská Emília
v 1/5-ine
za sumu 29.700,- Sk (300,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc. č.
197/2 o výmere 69 m2 a parc. č. 197/3 o výmere 30 m2 pre:
Filo Karol
Filo Juraj
Filo Augustín

v 1/5-ine
v 1/5-ine
v 1/5-ine

-
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Filo Jozef
v 1/5-ine
Podolská Emília
v 1/5-ine
za sumu 29.700,- Sk
za: 15

neprítomní: 4

17./ Odpredaj pozemku parc.č. 1167/3
Uznesenie MsZ č. 36/2007
I. MsZ prerokovala návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1167/3
o výmere 17 m2 pre Ing. Tibora Tótha a manž. Magdalénu za
sumu 34.000,- Sk /2.000,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 1167/3 o výmere
17 m2 pre Ing. Tibora Tótha a manž. Magdalénu za sumu
34.000,- 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
18./ Odpredaj pozemku parc.č. 2463/218 a 2463/219
Uznesenie MsZ č. 37/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov parc.č.
2463/218 o výmere 78 m2 a parc.č. 2463/219 o výmere
49 m2 pre :
Evu Landlovú v ½ - ici
JUDr. Martina Landla v ¼ -ine
Mateja Landla v ¼-ine
za sumu 317.500,- Sk /2.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc.č. 2463/218
o výmere 78 m2 a parc.č. 2463/219 o výmere 49 m2 pre
Evu Landlovú v ½-ici

-
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JUDr. Martina Landla v ¼-ine
Mateja Landla v l/4-ine
za sumu 317.500,- Sk /2.500,- 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: 13

proti: 0

zdržali sa:2

neprítomní: 2

19./ Odpredaj pozemkov parc.č. 4501/1 a parc.č. 4501/2
Uznesenie MsZ č. 38/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov diel č. 3
o výmere 68 m2 pričlenený k parc.č. 4501/1 a diel č. 4
o výmere 87 m2 a diel č. 5 o výmere 2 m2 pričlenené k parc.č.
4501/2 pre Štefana Rigu za sumu 235.500,- Sk
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov diel č. 3 o výmere 68 m2
pričlenený k parc.č. 4501/1 a diel č. 4 o výmere 87 m2 a diel
č. 5 o výmere 2 m2 pričlenené k parc.č. 4501/2 pre Štefana
Rigu za sumu 235.500,- 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: 15
neprítomní: 4
20./ Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k pozemku parc.č. 3576/1
Uznesenie MsZ č. 39/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku diel č. 1 o výmere
21 m2 pričlenený k parc.č. 3576/1 pre Arpáda Máňu a manž.
Alenu za sumu 6.300,- Sk /300,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č.1 o výmere 21 m2
pričlenený k parc.č. 3576/1 pre Arpáda Máňu a manž. Alenu

-
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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

21./ Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k parc.č. 3443/2
Uznesenie MsZ č. 40/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku diel č. 1
o výmere 14 m2 pričlenený k parc.č. 3443/2 pre Mgr.
Jána Šmihela za sumu 28.000,- Sk /2.000,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 1 o výmere
14 m2 pričlenený k parc.č. 3443/2 pre Mgr. Jána Šmihela
za sumu 28.000,- Sk /2.000,- 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: 15

neprítomní: 4

22./ Zámena pozemkov
Uznesenie MsZ č. 41/2007
1. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov
- pozemok parc. č. 47/5 diel č. 1 o výmere 7 m2
vo vlastníctve Štefana Ježíka prejde do vlastníctva mesta Senec
- pozemok diel č. 2 o výmere 3 m2 pričlenený k parc. č. 41 vo vlastníctve mesta
Senec prejde do vlastníctva Štefana Ježíka.
Zámena sa bude realizovať bez doplatku za rozdiel vo výmere plôch.
2. MsZ súhlasí so zámenou pozemkov a s podmienkou uvedenou v bode 1
za: 15

neprítomní: 4

-
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23./ Odpredaj pozemkov pre Obec Nový Svet
Uznesenie MsZ č. 42/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov
pre Obec Nový Svet.
Parc.č. 977/20 o výmere 2780 m2 – cintorín
Parc.č. 977/21 o výmere 1850 m2 – cesta
Parc.č. 988/1 o výmere 1823 m2 - cesta
Parc.č. 980/2 o výmere 1127 m2 – záhrada
Parc.č. 980/1 o výmere l606 m2 – ob. úrad
Parc.č. 981/15 o výmere 4653 m2 – cesta
Parc.č. 981/24 o výmere 714 m2 za sumu ...1,- Sk..................
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov pre Obec
Nový Svet
Parc.č. 977/20 o výmere 2780 m2 – cintorín
Parc.č. 977/21 o výmere 1850 m2 – cesta
Parc.č. 988/1 o výmere 1823 m2 - cesta
Parc.č. 980/2 o výmere 1127 m2 – záhrada
Parc.č. 980/1 o výmere l606 m2 – ob. úrad
Parc.č. 981/15 o výmere 4653 m2 – cesta
Parc.č. 981/24 o výmere 714 m2 za sumu ......1,- Sk..............
Za: 15

neprítomní: 4

24./ Ponuka na reštaurovanie stĺpu Sv. Trojice v Senci
Uznesenie MsZ č. 43/2007
I. MsZ prerokovalo ponuku Ateliéru reštaurovania kameňa,
Bratislava,v zastúpení doc. Jaroslava Kubu akad. sochára
a to:
1. zreštaurovanie originálu
2. vyhotovenie rekonštrukčnej kópie
v celkovej sume 285.480,- Sk
II.MsZ schvaľuje ponuku Ateliéru reštaurovania kameňa,
Bratislava, v zastúpení doc. Jaroslava Kubu akad. sochára
a to:
1. zreštaurovanie originálu
2. vyhotovenie rekonštrukčnej kópie
v celkovej sume 285.480,- Sk
za: 15

neprítomní: 4

-
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Rôzne
Žiadosť o predĺženie lehoty splatnosti kúpnej ceny za pozemok – parc.č. 2463/214
a 2463/215
Dňa 22.3.2007 podala p. Ing. Eva Skovajsová, bytom Drobišova 33, Pezinok žiadosť
o predĺženie lehoty splatnosti kúpnej ceny za pozemok parc.č. 2463/214 a 2463/215, v zmysle
uznesenia č. MsZ 90/2006. Svoju žiadosť zdôvodňuje, kúpnu cenu nebolo možné uhradiť pre
krátkodobú finančnú tieseň jednej zo spolumajiteliek. V súčasnosti sú pripravení kúpnu cenu
uhradiť okamžite na účet mesta Senec.
Uznesenie MsZ č. 44/2007
I.
II.
III.
Za: 15

MsZ prerokovala žiadosť MUDr. Tatiany Valáškovej a Ing. Evy Skovajsovej
o predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny za pozemky parc.č. 2463/214
a 2463/215
MsZ ruší bod č. III. uznesenia č. 90/2006
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 30. 4. 2007.
neprítomní: 4

2.A. Závery mimoriadneho MsZ v Senci konaného dňa 19.2.2007
- Ing. Józan – informoval o záveroch mimoriadneho MsZ
DOM SMÚTKU a FARSKÉ NÁMESTIE
Časový návrh realizácie projektu:
- vypracovanie odborného projetku a cenovej kalkulácie – do konca r. 2007
- prerokovanie v komisii, MsR a v MsZ + schválenie – do konca r. 2007
- vyhlásenie verejnej súťaže podľa zákona a jej vyhodnotenie do marca r. 2008
- zapracovanie do rozpočtu 2008 a 2009
- realizácia rekonštrukcie domu smútku do konca r. 2008
- realizácia výstavby farského námestia do konca r. 2009
NOVÁ POŠTA
Časový návrh realizácie projektu:
- okamžité prerokovanie s vedením pošty s návrhom na riešenie
- počítať v rozpočte s výkupom budovy pošty v r. 2008
- úloha do konca volebného obdobia realizácia

VÝSTAVBA VŠEŠPORTOVEJ HALY
Časový návrh realizácie projektu:
- vypracovanie štúdie, odborného projektu a cenovej kalkulácie
- hľadanie možností získavania financovania – úloha trvalá
NOVÝ PROGRAM MsZ pre SLNEČNÉ JAZERÁ
Časový návrh realizácie projektu:

-
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vypracovanie koncepcie rozvoja SJ a návrh financovania do konca októbra r. 2007 na
obdobie 2007-2010
prerokovanie v komisii, MsR a v MsZ + schválenie do konca r. 2007
vyhlásenie verejnej súťaže a ostatných nutných náležitostí podľa zákona a jej
vyhodnotenie do konca r. 2007
zapracovanie do rozpočtu r. 2008 až. r. 2010

NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SENEC
- časový návrh realizácie projektu:
- zadanie nového územného plánu
- prerokovanie a schválenie s dotknutými orgánmi
- schválenie na MsZ
- výberové konanie na spracovateľa územno-plánovacej dokumentácie
- spracovanie „Konceptu“ územného plánu vo variantoch a jeho schválenie so všetkými
dotknutými orgánmi
- návrh riešenia územného plánu
- prerokovanie s schválenie na MsZ do konca volebného obdobia
OBCHVAT MESTA a DOPRAVNÁ SITUÁCIA V MESTE
Časový návrh realizácie projektu:
- vypracovanie odbornej štúdie
- predjednanie s vlastníkmi nehnuteľností
- prerokovanie v komisii, MsR a v MsZ + schválenie do konca r. 2007
- hľadanie zdrojov a možnosti realizácie
- zapracovanie do rozpočtu r. 2008 – 2010
- realizácia
Časový harmonogram kontroly priorít MsZ v Senci
- za priority zodpovedá celé MsZ
- kontrola plnenia polročne t.j. vždy na januárovom a septembrovom zasadnutí MsZ
zabezpečí primátor
- konečné vyhodnotenie plnenia priorít na novembrovom t.j. na predposlednom
zasadnutí MsZ v r. 2010 – spoločne zabezpečí celé schvaľujúce MsZ
Vystúpenie p. Matúša a p. Nesméryovej
- vystúpili za petičný výbor, ktorý vznikol na podnet občanov Štefánikovej ulice od
SNP po Kvetnú ulicu, žiadali aby sa kompetentní dopravnou situáciou na tejto ulici
zaoberali

Interpelácie:
- MUDr. Dobošová – predniesla petíciu občanov Záhradníckej ul. ohľadom rušenia
nočného kľudu pri Reštaurácii Pube Siesta
- Ing. Józan - žiadal o ponatieranie sochy sv. Vendelína
- pozval prítomných na „Okrúhly stôl“, ktorý sa uskutoční 30.3.2007 o 18.hodine

-
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Ing. Badinský – apeloval na udržiavanie čistory na zrekonštruovanom námestí, žiadal
o zvýšenie kontrol mestskej polície
Ing. Winkler – žiadal o čistenie komunikácií, zapojiť Regionálne cesty
- zaoberať sa problematikou holubov na strechách
- pri rozpise kontajnerov nebola uvedená Vajanského ul., umiestniť kontajner pri
jarnom upratovaní

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

Overovatelia:
Rezso Duray
Ing. Ján Winkler

Zapísala:
Bernadičová G.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

