
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 10. mája 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Ing. Ján Maglocký 
  Zdenek Černay 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal III. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec 
Gyula Bárdos. Za overovateľov zápisnice primátor určil Ing. Jána Maglockého a Zdenka 
Černaya. Za zapisovateľku Bronislavu Gašparovú. P. Primátor privítal na zasadnutí MsZ 
prednostu Obvodného úradu v Senci Ing. Daniela Turanského. 
 
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia e-Net 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a jeho organizácií za r.2006 
5. Správa o  plnení rozpočtu MsKS za rok 2006  
6. Správa o plnení rozpočtu SCR za rok 2006 
7. Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2006 
8. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec 
9. Zaradenie ZŠ vo veľkom Bieli do Spoločného školského úradu v Senci  
10. Dotácie Mestského zastupiteľstva v Senci na rok 2007  
11. Doplnok funkčného využitia Územného plánu mesta Senec 
12. Odpredaj pozemku parc. č. 1006/6 
13. Odpredaj pozemku parc. č. 4241/2 
14. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2514/30, 2514/31 
15. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2238/6, 2237/16 
16. Odpredaj pozemku parc. č . 2271/57, 2271/58 
17. Udelenie odmeny primátorovi mesta 
18. Udelenie odmeny zástupkyni mesta 
19. Obnova fasády a zateplenie budovy Mestského kultúrneho strediska v Senci  
20. Rôzne 
21. Záver 

 
- Mgr. Fendek požiadal o zaradenie do programu Návrh na vymenovanie p. Hlaváča 

Ľuboša do funkcie náčelníka Mestskej polície Senec. Poslanci sa dohodli, že návrh 
zaradia pred bod 3. 

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 



- Mgr. Fendek informoval prítomných o priebehu výberového konania na náčelníka 
mestskej polície  

 
Uznesenie MsZ č. 45/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na vymenovanie p. Ľuboša Hlaváča do funkcie  náčelníka 
Mestskej polície v Senci 

2. MsZ súhlasí s vymenovaním p. Ľuboša Hlaváča do funkcie náčelníka Mestskej polície 
v Senci 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 

3. Informácia e-Net 
- na zasadnutí MsZ vystúpil p. Juríček st., ktorý poslancov informoval o realizácii 

projektu  
- p. Voško – je potrebné označiť priestor ktorý je monitorovaný – ochrana osobnosti 
- Ing. Agárdy – prečo mesto Senec kupuje zariadenie na prenos signálu (z MsÚ na 

mestskú políciu), keď fi. e-Net sa zaviazala, že do dvoch rokov bude poskytovať 
služby pre občanov mesta 

- p. Pap – fi. e-Net sa zaviazala, že poskytne optické vlákno. Zo zmluvy nevyplýva 
povinnosť poskytovať služby.  

 
 
 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a jeho organizácií za 
r. 2006  

- informovala Ing. Kakašová  
- p. Černay - vymáhanie pohľadávok by mal niekto sledovať. Mesto má veľa 

nevymožiteľných pohľadávok. Kto je za to zodpovedný?  
- Ing. Kakašová – je potrebné pripraviť komplexný materiál (odpis materiálu) 
- Ing. Józan – ťažko sa hodnotí rozpočet, ktorý bol 3x upravovaný a aj tak bol 

prekročený. Navrhol poveriť ekonómku, aby pripravila riešenie, ktoré by vyriešilo túto 
skutočnosť. Príjmy z reklamy znamenajú pre mesto značný príjem – navrhol 
odsledovať príjmovú časť za reklamné plochy 

 
Uznesenie MsZ č. 46/2007  

1. MsZ prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta a jeho 
organizácií za rok 2006  

2. MsZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta 
a jeho organizácií za rok 2006 

3. MsZ ukladá mestskému úradu do najbližšieho MsZ vypracovať stav k 30.04. 2007 
- analýza pohľadávok vo výške 8,836.000,- Sk 
- návrh spôsobu vymáhania pohľadávok (prípadne ich likvidácia) 
- určiť zodpovedných a termíny riešení  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 



5. Správa o plnení rozpočtu MsKS za rok 2006  
- informoval p. Peter Szabo  
- Ing. Agárdy – Pre MsKS sa kupovala aparatúra na ozvučenie. SMK-MKP mala akciu 

ku dňu matiek v kultúrnom stredisku. Nedostali sme k dispozícii ozvučenie zo strany 
MsKS. Ozvučenie sme si museli zabezpečiť samostatne (amatérom), čo sa prejavilo na 
kvalite. Vyvolalo to nepriaznivé ohlasy. Takéto situácie by sa nemali stávať.  

- zateká do kultúrneho strediska – závady treba odstrániť a nájsť vinníka  
- p. Szabo – mestské kultúrne stredisko nemá k dispozícii zvukára. Aparatúru, ktorá 

bola použitá na Vašej akcii, zapožičalo MsKS. My sme Vás upozorňovali, že 
ozvučenie Vami vybratým zvukárom nebude na profesionálnej úrovni.  

- pri rekonštrukcii MsKS sa neprerušil chod prevádzky. Rekonštrukcia sa vykonáva za 
plnej prevádzky. Fi., ktorá vykonáva nadstavbu MsKS po skončení rekonštrukcie 
vysuší steny a vymaľuje na vlastné náklady.  

- poslanci odporučili riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska v Senci dať vyškoliť 
pracovníka, ktorý by zvládol vykonávať ozvučenie 

- p. Szabo informoval o priebehu rekonštrukčných prác na MsKS. Hore bude 14 nových 
miestností, ktoré budú využívať miestne organizácie. Bude rád, keď aj poslanci 
predložia návrhy obsadenia miestností.  

 
Uznesenie MsZ č. 47/2007  

1. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 
2006  
výnosy:  9.043 tis. Sk 
náklady:  8.361 tis. Sk 
hospodársky výsledok: zisk 682 tis. Sk  

2. MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 2006  
výnosy:  9.043 tis. Sk 
náklady:  8.361 tis. Sk 
hospodársky výsledok: zisk 682 tis. Sk 

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

6. Správa o plnení rozpočtu SCR za rok 2006 
- informovala Ing. Škultétyová  

 
Uznesenie MsZ č. 48/2007  

1. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci za rok 
2006 
výnosy:  19.147 tis. Sk 
náklady:  18.214 tis. Sk 
hospodársky výsledok: zisk  933 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje výsledok hospodárenia v Správe cestovného ruchu za rok 2006  
výnosy:  19.147 tis. Sk 
náklady:  18.214 tis. Sk 
hospodársky výsledok: zisk  933 tis. Sk 

3. MsZ súhlasí s tvorbou sociálneho fondu z časti zisk vo výške 32 tis. Sk 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 



Odpísanie pohľadávky 
- informovala Ing. Škultétyová 

 
Uznesenie MsZ č. 49/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh SCR na odpísanie pohľadávky pre COIMEX travel vo výške 
3.767,- Sk z dôvodu nevymožiteľnosti  

2. MsZ súhlasí s odpísaním pohľadávky SCR pre COIMEX travel vo výške 3.767,- Sk 
z dôvodu nevymožiteľnosti  

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

7. Správa o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2006  
- informovala Ing. Janette Matúšová  

 
Uznesenie MsZ č. 50/2007  

1. MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2006 a záverečný účet 
mesta za rok 2006  

2. MsZ schvaľuje právu o plnení rozpočtu mesta Senec za rok 2006 a záverečný účet 
mesta za rok 2006  

3. MsZ schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z hospodárskeho výsledku, t.j. 
15 tis. Sk 

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 

8. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 51/2007  

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

Mesačná  Hold utca 
Pri Štifte  Stift utca 

2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec: 
Mesačná  Hold utca 
Pri Štifte  Stift utca 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 

9. Zaradenie Základnej školy vo Veľkom Bieli do Spoločného školského úradu 
v Senci  

- informoval Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 52/2007  

1. MsZ prerokovalo žiadosť obce Veľký Biel o zaradenie Základnej školy do Spoločného 
školského úradu v Senci  

2. MsZ súhlasí so zaradením Základnej školy obce Veľký Biel do Spoločného školského 
úradu v Senci  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 



10. Dotácie Mestského zastupiteľstva v Senci na rok 2007  
- informoval Ing. Karol Kvál  
- MUDr. Dobošová – ako predseda sociálnej komisie (ktorá prerozdeľovala financie 

žiadostí v sociálnej oblasti) požiadala mestský úrad o preverenie, ako a či vôbec 
funguje Občianske združenie Filip (obete domáceho násilia). Ak fungujú navrhla im 
prideliť 10.000,- Sk. Ak nefungujú na zasadnutí MsZ 28.06.2007 túto sumu 
prerozdeliť v rámci komisie (napr. pre Zväz telesne postihnutých) 

- MUDr. Dobošová – požiadala, aby peniaze ktoré komisia pridelila pre OZ Nezábudka 
boli zmluvne viazané na návštevu Aquathermalu a na hipoterapiu  

- p. Voško – predložil návrh, ktorý preberali na komisii športu, kde vystúpi p. Bertok 
(FC Senec), ktorý žiadal o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 20.000,- Sk 
pre FC Senec (peniaze použili na reklamu mužstva – finále Slovenský pohár) 

- Ing. Agárdy – predložený materiál je výsledkom práce komisií pri MsZ. Navrhol 
materiál schváliť v tomto znení.  

 
Uznesenie MsZ č. 53/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na dotácie mestského zastupiteľstva na rok 2007 podľa príloh 
2. MsZ schvaľuje dotácie mestského zastupiteľstva na rok 2007 podľa príloh 
3. MsZ pozastavuje dotáciu OZ Filip do prešetrenia  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 

11. Doplnok funkčného využitia Územného plánu mesta Senec 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 54/2007  

1. MsZ prerokovalo žiadosť fyzickej osoby p. Jozefa Bittnera, bytom Mierové námestie 
4, Senec ako vlastníka pozemku parc. č. 5545/2 vo výmere 8344 m2 v k.ú. Senec 
z pôvodnej funkcie „orná pôda“ na funkčné využitie „Logistické centrum – dopravné 
zariadenie, vybavenosť a služby“ v K.ú. Senec v lokalite Logistické centrá na 
Diaľničnej ulici v Senci 

2. MsZ neschvaľuje návrh na doplnok funkčného využitia územia Územného plánu 
mesta Senec s parc. č. uvedeným v bode 1 formou samostatne obstaranej „Zmeny 
ÚPN mesta Senec“ v zmysle ustanovení stavebného zákona, na funkčné využitie 
„Logistické centrum – dopravné zariadenia, vybavenosť a služby“ 

3. MsZ odporúča zmenu funkčného využitia pozemku parc. č. 5545/2 v novom územnom 
pláne mesta Senec  

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 
 
 

12. Odpredaj pozemku parc. č. 1006/6  
- informoval Ing. Karol Kvál, p. Czére 
- p. Czére predložil poslancom fotodokumentáciu aktuálneho stavu stavby a okolia 

 
Uznesenie MsZ č. 55/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1006/6 o výmere 36 m2, parcela 
vytvorená geometrickým plánom č. 146/2006 Ing. Karin Szutyániovou pre Ladislava 
Kuruca a manželku Katarínu za sumu 108.000,- Sk (3.000,- Sk/m2) 



2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 1006/6 o výmere 36 m2 pre Ladislava 
Kuruca a manželku Katarínu za sumu 108.000,- Sk 

 
Za: 5, proti: 11, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
Uvedený pozemok nebol odpredaný. 
 
 
 

13. Odpredaj pozemku parc. č. 4241/2 
- informoval p. Czére – cez pozemok idú inžinierske siete 
- MUDr. Dobošová – záhrady v tejto lokalite sa predávali za 300 – 500,- Sk. Cez 

uvedený pozemok prechádzajú inžinierske siete. Pozemok sa nedá využiť ako 
stavebný. Môže byť použitý iba na záhradku (ani stromy tu nemôžu byť vysadené). 
Navrhla pozemok odpredať za 500,- Sk. 

 
Uznesenie MsZ č. 56/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4241/2 o výmere 85 m2, parcela 
vytvorená geometrickým plánom č. 38/2007 Ing. Karin Szutyányiovou pre Jozefa 
Gabrišku za sumu 42.500,- Sk (500,- Sk/m2) + 6.000,- Sk GP) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 4241/2 o výmere 85 m2 pre Jozefa 
Gabrišku za sumu 42.500,- 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: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 

14. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2514/30, 2514/31  
- informoval p. Czére Karol  
- na zasadnutá vystúpila p. Kuracinová, ktorá mala tiež záujem o kúpu časti uvedeného 

pozemku  
 
Uznesenie MsZ č. 57/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2514/30 o výmere 78 m2 a parc. 
č. 2514/31 o výmere 105 m2, parcely vytvorené geometrickým plánom č. 10/2007 Ing. 
Jánom Letkom, GEO-KA pre JUDr. Ing. Ľubomíra Navračiča za sumu 457.500,- Sk 
(2.500,- Sk)  

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2514/30 o výmere 78 m2, parc. č. 2514/31 
o výmere  105 m2 pre JUDr. Ing. Ľubomíra Navračiča za sumu 457.500,- 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: 14, proti: 0, zdržal sa: 4, neprítomný: 1 
 
 



15. Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc. č. 2238/6 a parc. č. 2237/16  
- informoval p. Czére  

 
Uznesenie MsZ č. 58/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2238/6 o výmere 99 m2, parc. č. 
2237/16 o výmere 183 m2, parcely vytvorené geometrickým plánom č. 1/2007 Ing. 
Róbertom Patvarošom, Agill s.r.o. pre JUDr. Jaroslava Straku a manželku Dagmar 
v ½-ici a PharmDr. Andreja Straku a manželku PharmDr. Andreu v ½-ici za sumu 
705.000,- Sk (2.500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2238/6 o výmere 99 m2, parc. č. 2237/16 
o výmere 183 m2 pre JUDr. Jaroslava Straku a manželku Dagmar v ½-ici a Pharm.Dr. 
Andreja Straku a manželku PharmDr. Andreu v ½-ici za sumu 705.000,- 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. Odpredaj pozemku parc. č. 2271/57 a parc. č. 2271/58  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 59/2007  

1.  MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov 
- parc. č. 2271/57 o výmere 254 m2, parcely vytvorené geometrickým plánom č. 

127/2006 Ing. Jozefom Zentkom, Geozent, pre JUDr. Ivana Macáka a manž. RNDr. 
Veroniku za sumu 635.000,- Sk (2.500,- Sk/m2) 

- parc. č. 2271/58 o výmere 62 m2 pre Dušana Galisa a manž. Annu za sumu 155.000,- 
Sk (2.500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov 
- parc. č. 2271/57 o výmere 254 m2 pre JUDr. Ivana Macáka a manž. RNDr. Veroniku 

za sumu 635.000,- Sk (2.500,- Sk/m2) 
- parc. č. 2271/58 o výmere 62 m2 pre Dušana Galisa a manž. Annu za sumu 155.000,- 

Sk (2.500,- Sk/m2) 
3. Odpredaj realizovať až po prekládke elektrickej rozvodne na vlastné náklady 
4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 9 mesiacov odo dňa schválenia tohto 

uznesenia 
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 

platnosť 
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 

17. Udelenie odmeny primátorovi mesta 
- za poslancov predložil návrh Ing. Gašpar Józan  

 
Uznesenie MsZ č. 60/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi 
vo výške 50% súčtu platov za obdobie január – marec 2007  



2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu 
platov za obdobie mesiacov január – marec 2007  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 

18. Udelenie odmeny zástupkyni primátora  
- návrh predložil Ing. Józan  

 
Uznesenie MsZ č. 61/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene 
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov  za obdobie mesiacov január – marec 2007  

2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie mesiacov január – marec 2007  

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 
 
 
Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta  

- za poslancov predložil návrh Ing. Gašpar Józan  
 
Uznesenie MsZ č. 62/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele 
Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov január – marec 2007  

2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo výške 30% 
súčtu platov za obdobie mesiacov január – marec 2007  

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

19. Obnova fasády a zateplenie budovy Mestského kultúrneho strediska v Senci  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 63/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh pripraveného projektu „Obnova fasády a zateplenie budovy 
Mestského kultúrneho strediska v Senci“ – počas celej doby realizácie vo výške 5% 
oprávnených nákladov projektu 
Oprávnené náklady projektu:  12,500.000,- Sk bez DPH 
Žiadateľ:  5% z vlastných zdrojov – 625.000,- Sk bez DPH 

2. MsZ súhlasí s financovaním projektu „Obnova fasády a zateplenie budovy Mestského 
kultúrneho strediska v Senci“ vo výške 5% oprávnených nákladov projektu ako je 
uvedené v bode 1 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal 0, neprítomní: 5 
 
 

20. Rôzne 
 
Výstavba novej pošty  

- informoval Ing. Karol Kvál  



 
Uznesenie MsZ č. 64/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov: 
- pozemky vo vlastníctve Slovenskej pošty, ktoré prejdú do vlastníctva mesta 

Senec, parc. č. 3499/2 o výmere 611 m2 a časť pozemku parc. č. 3499/3 
o výmere 82 m2 

- pozemky vo vlastníctve mesta Senec, ktoré prejdú do vlastníctva Slovenskej 
pošty, parc. č. 3499/66 o výmere 699 m2, časť parc. č. 3499/1 o výmere 7 m2 

2. MsZ súhlasí so zámenou pozemkov ako je uvedené v bode 1. Zámena pozemkov bude 
zrealizovaná až po realizácii výstavby novej pošty. Počas výstavby bude predmetný 
pozemok v prenájme za 1 Sk/rok 

3. Po realizácii výstavby novej budovy pošty, MsZ súhlasí s odkúpením starej budovy 
pošty za zostatkovú hodnotu 

 
Za: 18, proti: 0, zdržal 0, neprítomný: 1 
 
 
 
- na zasadnutí MsZ vystúpil Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. so spoluautormi projektu 
a predstavili predbežný projekt „Mestské múzeum Senec“  
 
 
 

- Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Senec č. 1/2006 
- informoval p. Czére  

 
 
Uznesenie MsZ č. 65/2007  
       1. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. Berie na vedomie  
predbežné ústne stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave, odboru 
územného plánovania v zmysle §25 stavebného zákona k Návrhu na Zmeny a doplnky 
č. 1/2006 územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec 
 Územný plán mesta Senec – Zmeny a doplnky funkčného využitia č. 1/2006 
v lokalitách: 1a, 1b, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 9 a 10 

B. Schvaľuje  
1. Zmeny a doplnky č. 1/2006 územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec Územný 

plán mesta Senec – Zmeny a doplnky funkčného využitia č. 1/2006 v lokalitách: 1a, 
1b, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 9 a 10 

2. Výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam uplatneným pri 
prerokovaní k Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2006 územnoplánovacej dokumentácie 
mesta Senec Územný plán mesta Senec – Zmeny a doplnky funkčného využitia 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2007 zo dňa 10. 05. 2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava – vidiek z októbra 1998 a Uznesenia MsZ č. 
24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec – 
„Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec“, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu mesta Senec  

C. Toto uznesenie nadobudne účinnosť v deň písomného doručenia  
kladného stanoviska Krajského stavebného úradu v Bratislave v zmysle § 25 
stavebného zákona 



D. Ukladá 
Odd. územného plánovania a rozvoja mesta premietnuť Zmeny a doplnky č. 1/2006 do 
územného plánu mesta Senec 

 
Z: Ing. arch. Igor Križko     
 

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

- Ing. Kvál – informoval o pripravovanom zámere vybudovania prístupovej cesty na 
Slnečné jazerá Sever za Aquathermalom. Je potrebné spraviť Zmeny a doplnky 
funkčného využitia územia  z funkčného využitia  „orná pôda“ na  funkčné využitie 
„rekreácia a šport“. Majiteľ tohto pozemku mestu Senec daruje pozemok na 
vybudovanie pozemnej komunikácie (cesta, chodník).  

- Ing. Józan – požiadal či by sa zmluvne nedalo zaviazať, že na pozemku fi. 
Aquathermal, ktorý susedí so záhradami rodinných domov na Dúhovej ul. nebude 
Aquathermal budovať atrakcie (kvôli hlučnosti)  

- Ing. Kvál – v pláne je na tomto pozemku v budúcnosti vybudovať parkovisko 
- Ing. Winkler – ak sa postaví cesta za Aquathermalom je potrebné riešiť dopravnú 

situáciu na Boldockej ulici (rozšírenie cesty, vybudovanie chodníka pre cyklistov) 
- p. Černay – navrhol označiť cestu na Mlynskej ulici (križovatka s Dúhovou ul.)  ako 

jednosmernú ulicu 
- Mgr. Német – navrhla na tejto križovatke zatiaľ umiestniť zrkadlo  
- Ing. Józan – keď sa bude riešiť dopravná situácia na Boldockej ul. bolo by vhodné 

uvažovať s vybudovaním miestnej komunikácie Trnavská – Récka 
 

- p. Polakovič – informoval o návrhu fi. Aquathermal, a.s. 
 
Uznesenie MsZ č. 66/2007  

1. MsZ prerokovalo návrh fi. AQUTHERMAL Senec, a.s. na doriešenie vzájomných 
zmluvných vzťahov medzi a.s. a mestom Senec 

2. MsZ súhlasí s návrhom fi. AQUTHERMAL Senec, a.s. na doriešenie vzájomných 
zmluvných vzťahov medzi a.s. a mestom Senec  

3. MsZ poveruje primátora 
a) jednať s vlastníkom pozemku, ktorý bude použitý na výstavbu prístupovej 

komunikácie o podmienkach prevodu do vlastníctva mesta  
b) pripraviť návrh na zrušenie zmlúv medzi AQUATHERAL Senec, a.s. 

a mestom Senec 
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 13.11.2002  
- Nájomná zmluva zo dňa 18.01.2002  

c) pripraviť návrh nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 2033/1 a 2035/1  
 
Za: 18, proti: 0, zdržal 0, neprítomný: 1 
 
 

- Ing. Agárdy – informoval o riešení dopravnej situácie na Slovensku. Odporučil 
pozrieť si internetovú stránku ministerstva dopravy.  

 
- Ing. Józan – informoval o futbalovom miniturnaji, ktorý usporiada GAFUGA. Vyzval, 

aby sa turnaja zúčastnilo aj poslanecké družstvo. 



- internetová stránka mesta Senec je neoperatívna. Na stránke sú uverejnené staré veci 
a nové tam chýbajú. Zaujímal sa či je vypracovaný systém čo sa na stránke uverejňuje 
a čo nie.  

- požiadal o zvýšenú kontrolu rozkopávok v meste – kontrola aj pred koncom záručnej 
doby (odstránenie nedostatkov a závad). Odstránenie rozkopávky na ceste na Sv. 
Martin 

- do čistenia mesta zapojiť žiakov základných škôl (Mgr. Galambos - čistenie aj na 
Slnečných jazerách – brehy jazera) 

- poukázal na blížiaci sa termín dokončenia Tehelnej ul.  
- p. Czére – na Tehelnej ul. bude cesta dokončená do 15. mája. Chodník sa dokončí 

neskôr. Treba tam dokončiť odvodňovacie žľaby. 
 

- Ing. Kvál – informoval o získaní zametacieho auta pre mesto Senec. Auto už je 
v prevádzke  a zametá ulice mesta. 

- Ing. Kvál – informoval o potrebe umiestnenia väčšieho počtu odpadových nádob 
v meste  

- MUDr. Dobošová – navrhla zmenu VZN mesta Senec o pravidlách času predaja  
v obchode a času prevádzky služieb. Materiál s návrhmi predložiť do najbližšieho 
zastupiteľstva.  

- Mgr. Fendek – 12. júna sa uskutoční  zasadnutie  poriadkovej komisie. Požiadal 
poslancov, aby predložili návrhy na zmenu VZN do tohto termínu, aby sa požiadavky 
zapracovali do programu komisie. 

- Mgr. Németh  - požiadala, aby oznamy o konaní akcií dostávali na vedomie mestský 
policajti aj s povolením a podmienkami. Policajti by organizátorov mali upozorniť 
o podmienkach a o ich dodržiavaní.  

- Mgr. Németh – požiadala o orezanie kríkov na križovatke ulíc SNP – Štefánikova, 
Priemyselná – Športová 

- požiadala o vypracovanie štatútu resp. smernice mestských novín „Senčan“ (malo by 
tam byť zakotvené napr.: podmienky inzercie, stanoviť čo je politická reklama...). 
Poukázala, že členovia redakčnej rady už nemajú prístup k tomu čo vyjde v novinách.  

- p. Nemcová – na redakčnej rade vystúpil p. Doboš ako odborník (novinár). Navrhol, 
že redakčná rada na svojom zasadnutí zhodnotí čo bolo v predchádzajúcom čísle 
novín. Určí a navrhne čo bude v ďalšom vydaní (takto by mala pracovať redakčná 
rada).  

- MUDr. Dobošová – redakčná rada by mala posudzovať aspoň kľúčové články – pred 
vydaním novín. Z novín nie je cítiť verejnosť. Mali by sa viac objavovať postrehy 
verejnosti.  

 
- Mgr. Škovránek – predložil návrh na revitalizáciu mestských parkov a zlepšenie 

kvetinovej výzdoby v meste a na Slnečných jazerách, ktorý vypracoval p. Mikuláš 
Takács  

- p. Nemcová – Ing. Kolozsváriová sa spojí s p. Takácsom a prejdú si spolu navrhovanú 
revitalizáciu  

- MUDr. Dobošová – požiadala, aby na najbližšom MsZ boli poslanci informovaní 
o priebehu a záveroch stretnutia 

 
Uznesenie MsZ č. 67/2007 

1. MsZ prerokovalo Návrh na revitalizáciu mestských parkov a zlepšenie kvetinovej 
výzdoby v meste a na Slnečných jazerách 



2. MsZ poveruje Mestský úrad v Senci, aby vstúpil do rokovania s p. Mikulášom 
Takácsom  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal 0, neprítomní: 3 
 
 

- MUDr. Príbelský – navrhol zvolať neformálne výjazdové mestské zastupiteľstvo 
(futbalový zápas medzi klubmi) v pastoračnom centre. Poslanci sa dohodli, že 
stretnutie sa uskutoční dňa 09.06.2007 o 14:00 h. 

 
- Ing. Józan – informoval sa kedy bude opravená prepadnutá cesta na Pezinskej ul. 
- p. Czére – Obvodným úradom v Senci je vydané rozhodnutie o oprave komunikácii. 

Do začiatku letnej turistickej sezóny by mala byť cesta opravená. 
 

- Ing. Kakašová – informovala o doručení sťažnosti od fi. SVT Golem na p. primátora 
Ing. Karol Kvála, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci zriadili komisiu, ktorá 
túto sťažnosť preverí.  

 
Uznesenie MsZ č. 68/2007  

1. MsZ bolo oboznámené so sťažnosťou fi. SVT Golem na primátor mesta  
2. MsZ zriaďuje komisiu v zložení:  Mgr. Ivan Fendek 

MUDr. Emese Dobošová  
Ing. Mikuláš Bertok 
František Podolský  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal 0, neprítomní: 3 
 
 

- poslanci požiadali, aby na najbližšom zasadnutí MsZ bol zaradený ako bod programu 
– informácia o pripravovanom kamerovom systéme v meste (aj s miestami 
umiestnenia) 

 
 

Na záver primátor Ing. Karol Kvál poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mestského 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
  Henrich   P o l a k o v i č   Ing. Karol   K v á l  
        prednosta MsÚ       primátor mesta 
 
 
Overovatelia:   p. Zdenek Černay 
 
   Ing. Ján Maglocký 
 
 
 
Zapisovateľka: Bronislava Gašparová  
 
 


