
Zápisnica 
 

zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci, dňa 28. júna 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia: Ing. Dušan Badinský 
                        Ing. Mikuláš Bertok 
 
     Primátor mesta privítal poslancov MsZ. Zasadnutie zvolal v zmysle zákona č. 3669/90 Zb. 
o obecnom zriadení. Na zasadnutí privítal p. Ing. Malinu a Ing. Lisičáka, ktorý preškolia 
poslancov MsZ zo zákona č. 428/2002. Taktiež privítal a predstavil nového náčelníka MsP 
Ľuboša Hlaváča. 
Na zasadnutí je prítomných 15 poslancov. 
Z rokovania sa ospravedlnili: p.  Gyula Bárdos, Mgr. Pavol Škovránek, Ing. Gabriel Agárdy. 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Dušan Badinský a Ing. Mikuláš Bertok. 
Za zapisovateľku p. Gabriela Bernadičová. 
 
MUDr. Dobošová – požiadala o zaradenie do programu ako bod č. 19/a – Žiadosť o zmenu 
                                 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
                                  č. 8/2004 
 
p. Nemcová – informovala poslancov, že v bode č. 3 bude zahrnutá taktiež informácia  
                       „Budovanie kamerového systému v meste Senec“ 
 
poslanci tieto dve zmeny odsúhlasili. 
 
Program: 
0./ Otvorenie 
1./ Kontrola uznesení z rokovania MsR 
2./ Poučenie oprávnených osôb o ochrane osobných údajov 
3./ Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci 
4./ Príprava letnej turistickej sezóny 2007 
5./ Stav pohľadávok mesta Senec k 30. 4. 2007 
6./ Návrh na odpis z účtovníctva mesta Senec 
7./ Vyjadrenie k návrhu budovania diaľničného okruhu D4 
8./ Uzatvorenie nájomnej zmluvy 
9./ Prenájom pozemku pre Diakonické združenie BETÁNIA 
10./ Odpredaj zostavy unimobuniek 
11./ Odpredaj chatiek 
12./ Zámena pozemku za nebytové priestory 
13./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  parc.č. 1011 
14./ Odpredaj pozemku parc.č. 4565/5 
15./ Odpredaj pozemku parc.č. 2509/20 
16./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č. 2231/52, 219 
17./ Odpredaj pozemku na SJ parc.č. 2231/50 
18./ Odpredaj pozemkov pod garážami 
19./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti p.č. 4089/4 
20./ Odkúpenie pozemku parc.č. 246 
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21./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti p.č. 546 
22./ Zámena pozemkov 
23./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách p.č. 2587/1 
24./ Doplnenie člena do komisie životného prostredia 
25./ Rôzne 

- Požiadavka  sociálnej a zdravotnej komisie  
- Žiadosť o riešenie správy bytového domu Bratislavská č. 5 

26./ Záver 
 
2./ Poučenie oprávnených osôb  o ochrane osobných údajov       
 
     Školenie poslancov ohľadom zákona č. 428/2002 Zb. § 17  uskutočnila firma 
INTERCONTACT, s.r.o. audítorské a poradenské služby -  Ing. Malina a Ing. Lisičan. 
Poslanci MsZ obdržali zároveň poučenie o povinnosti mlčanlivosti fyzickej osoby, ktorá má 
prístup k informačnému systému s osobnými údajmi. 
 
3./ Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci 
  

- predložil p. Mgr. Juríček Imrich 
      Dodatkom sa bližšie špecifikujú služby dodávané E-net pre Mesto Senec, prípojné body, 
architektúra dodávaného riešenia /trasy a spôsob ukončenia optických vlákien/, spôsob 
vypočítania hodnoty dodávaných služieb a cena aktivačných poplatkov /ktoré nie sú zahrnuté 
v dohodnutej 120 000, ktoré sa spoločnosť zaviazala spoločnosť poskytovať mesačne formou 
služieb/. Zároveň E-net predostrel ďalšiu požiadavku na uhradenie dodatočných nákladov 
spojených s pripojením bodov /či už konkrétnych budov, alebo kamier/, ktoré sa pri inštalácii 
objavia. Ako príklad bola uvedená cenová kalkulácia pre pripojenie Spoločného školského 
úradu v hodnote dodatočných 60 000 za rozkopávky, zváranie a ďalšie práce. 
     Poslanci MsZ sa dohodli na určení komisie pozostávajúcej z poslancov, Štefana Papa,  
prípadne odborníka v danej oblasti aj z inej spoločnosti, ktorá prehodnotí, prípadne pozmení 
dodatok zmluvy a predloží na najbližšie zastupiteľstvo.   
Členovia komisie: 
Ing. Gabriel Agárdy 
František Podolský 
Bc. Štefan Pap 
E-net 
Ing. Jozef Beňovič – UNITEC HOLDING 
 
3.A/ Kamerový systém 
 
     Štefan Pap informoval o stave budovania kamerového systému a prepojenia organizácií 
v rámci MsÚ, zabezpečenie prenosu signálu medzi kamerou a mestskou políciou pomocou 
WiFi prenosu a možnosti ďalšieho rozvoja siete v súvislosti s budovaním optickej siete E-
netu. 
     Keďže je problematika budovania kamerového systému a infraštruktúry MsÚ zložitejšia 
a vyžaduje si kvôli množstvu technických termínov zjednodušené vysvetlenie, poslanci sa 
dohodli, že sa na najbližšie zasadnutie pripraví zjednodušený materiál. 
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Orientačné náklady pre inštaláciu otočnej kamery sú cca 120 000 /vrátane všetkých 
inštalačných prác a HW komponentov/, cca 60 000za statickú kameru. Náklady na SW, ktorý 
dokáže spracovávať a vyhodnocovať záznam z kamier, stojí cca 300 000,- Sk bez DPH. 
Poslanci v spolupráci s náčelníkom mestskej a štátnej polície, na základe informácií 
o štatistike trestných činov na území Senca určia miesta osadenia ďalších kamier. Štefan Pap 
pripraví s ďalšími, aj externými odborníkmi konkrétny návrh riešenia a cenovú kalkuláciu 
a predloží ju na najbližšie zasadnutie. 
  
4./ Príprava Letnej turistickej sezóny 2007 
 

- informovala Ing. Škultétyová – riaditeľka SCR 
- p. Duray – tlmočil závery komisie cestovného ruchu  
- chýbajú informačné tabule s oddelením severu od juhu 

 
Interpelácie: 
Ing. Józan – na severnej strane SJ deravý plot, treba ho opraviť 

- v čase keď sa vyváža kal, očistiť komunikáciu na SJ 
- na SJ previesť dezinsekciu proti muškám 
- boli by vhodné pútače alebo bilboardy s uvedenými tel. číslami polície, hasičov,... 
- Ako je to so stavebnou uzáverou na SJ? 
- odpovedala p. riaditeľka SCR – Každý stavebník dostal listom oznámenie 

s upozornením, že od 16. júna do 30. augusta 2007 je stavebná uzávera, boli oslovení 
aj osobne.  

 
- p. primátor – osadiť tabuľu – Objekt sledovaný kamerovým systémom! 

 
- Mgr. Németh – rozkopaný chodník pri Delfíne, dať do pôvodného stavu 
- výsadba nových stromov na severe 

 
- Mgr. Galambos – vyzval poslancov o účasť na Karnevale  
- prejsť asi 2x čistiacim vozidlom karnevalovú trasu  

 
Uznesenie MsZ č. 69/2007 
 

I. MsZ prerokovalo prípravu letnej turistickej sezóny 2007 
II. MsZ berie na vedomie prípravu letnej turistickej sezóny 2007 

 
Za: 15     neprítomní: 4 
5./ Stav pohľadávok mesta Senec 
6./ Návrh na odpis z účtovníctva mesta Senec 
 

- nakoľko p. ekonómka Ing. Matúšová bola na plánovanej dovolenke, tieto dva 
materiály sú presunuté do septembrového MsZ 

- MUDr. Dobošová – žiadala, aby bol priložený písomný materiál, kto je za to 
zodpovedný 

 
Hlasovanie: za: 15   , neprítomní: 4 
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7./ Vyjadrenie k návrhu budovania diaľničného okruhu D4 
 

- predložil p. primátor  
 
Uznesenie MsZ č. 70/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrhy budovania diaľničného okruhu D4 
II. MsZ podporuje realizáciu stredného variantu č. 2 diaľničného okruhu D4 v úseku 

Rovinka-Senec-Pezinok 
 
Za : 15         neprítomní: 4 
 
8./ Uzatvorenie nájomnej zmluvy 
 
- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 71/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky: 
Parc.č. 5370/1 o výmere 9084 m2 
Parc. č. 5370/2 o výmere 171 m2 
Parc.č. 5370/3 o výmere    79 m2 
Parc.č. 5770/15 o výmere 15 m2 
Parc.č. 5371 o výmere 460 m2 
Celková výmera 9 809 m2 
pre Verejno-prospešný podnik Senec, a.s. 

II. MsZ súhlasí s prenájmom pozemkov uvedených v bode I. pre Verejno-prospešný 
podnik Senec, a.s. za týchto podmienok: 

- doba nájmu do 31. 12. 2008 
- výška nájmu 25,- Sk/m2 /rok 

za: 15,     proti: 4 
  
9./ Prenájom pozemku pre Diakonické združenie BETÁNIA 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 72/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom pozemku parc.č. 2198/2 o výmere 1004 m2 
pre Diakonické združenie BETÁNIA za sumu 1 Sk/rok 

II. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku parc.č. 2198/2 o výmere 1004 m2 za týchto 
podmienok: 

- cena za prenájom 1 Sk/rok 
- doba prenájmu: do konca roku 2007 
- predmet a účel nájmu: rozvíjanie verejno-prospešnej činnosti a zabezpečenie 

sociálnych služieb pre mentálne postihnutých občanov 
za:15                 neprítomní: 4 
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10./ Odpredaj zostavy unimobuniek 
 

- predložil p. primátor  
       
Uznesenie MsZ č.  73/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj zostavy unimobuniek postavených v areáli 
VPP na Malobielskej ceste pre Novákovú Máriu za sumu 100.000,- Sk 

II. MsZ súhlasí s odpredajom zostavy unimobuniek pre p. Novákovú Máriu za sumu 
100.000,- Sk s podmienkou, že uvedenú sumu uhradí a unimobunky zlikviduje do 
konca roku 2007 
Ak unimobunky do konca roku 2007 nezlikviduje, kúpna suma prepadá v prospech 
mesta Senec. 

 
Za:  15           neprítomní:4 
 
11./ Odpredaj chatiek 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 74/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj chatiek postavených v areáli športového 
štadióna. Cena za jednu chatku 2.000,- Sk 
Podmienka odpredaja: 
Kupujúci chatku zdemontuje a vyčistí priestor na vlastné náklady. 
 

II. MsZ súhlasí s odpredajom chatiek postavených v areáli športového štadióna /cena 
za jednu chatku 2.000,- Sk/ a podmienkami odpredaja uvedených v bode I. 

 
Za: 15    neprítomní: 4 
 
12./ Zámena pozemku za nebytové priestory 
 
     Zamieňaný pozemok parc.č. 989/1 o výmere 1154 m2 pod Hotelom Lúč je potrebné 
zmenšiť o 54 m2, ktoré sa nachádzajú pod nebytovým priestorom, ktorý prejde do vlastníctva 
Mesta SENEC. Čiže ide o zámenu nebytových priestorov  za pozemok p.č. 989/1 o výmere 
1100 m2 pod Hotelom Lúč.  
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 13.6. 2007 odporučila, aby Hotel Lúč, s.r.o. doplatil 
Mestu SENEC čiastku 500.000,- Sk. 
 
Uznesenie MsZ č. 75/2007 
      

I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu  
- pozemku vo vlastníctve mesta Senec parc.č. 989/1 o výmere 1100 m2 pre Hotel Lúč, 

s.r.o.  
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- nebytových priestorov vo vlastníctve Hotel Lúč, s.r.o. o výmere 254 m2 pre mesto 
Senec 

II. MsZ súhlasí so zámenou 
- pozemku vo vlastníctve mesta Senec par.č. 989/1 o výmere 1100 m2 pre Hotel Lúč, 

s.r.o. 
- nebytových priestorov vo vlastníctve Hotela Lúč, s.r.o. o výmere 254 m2 pre mesto 

Senec, s podmienkou, že Hotel Lúč, s.r.o. doplatí mestu Senec čiastku 500.000,- 
Sk, pred podpisom zámennej zmluvy 

                  
za:  12    zdržali sa: 3           neprítomní: 4 
 
13./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti 
 

- predložil p. primátor  
- stavebná a finančná komisia nedoporučila odpredaj uvedeného pozemku 
- Mestská rada nedoporučila odpredaj pozemku 

 
Uznesenie MsZ č. 76/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku parc.č. 1011 o výmere 25 m2 
pre Ing. Jozefa Polievku a manž. Ing. Dagmar 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc.č. 1011 o výmere 25 m2 
 
Za:                neprítomní: 
 
 
14./ Odpredaj pozemku parc.č. 4565/5 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 77/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku p.č. 4565/5 o výmere1368 m2 
vytvorený GP č. 31/2006 vyhotoveným Jánom Takáčom pre EUROBETÓN, s.r.o. 
za sumu 410.400,- Sk/  300,-Sk/m2 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku par.č. 4565/5 o výmere 1368 m2 pre 
EUROBETON, s.r.o. za sumu 410.400,- 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 
 
15./ Odpredaj pozemku parc.č. 2509/20 
 

- predložil p. primátor 
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Uznesenie MsZ č. 78/2007 
 
     I.  MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku diel č. 2 o výmere 80 m2 a diel č. 3 
o výmere 18 m2 pričlenené k parcele 2509/20 ostatné plochy vytvorené GP č. 1/2005 
vytvoreným Alexandrom Sztraceným pre Základnú organizáciu Slovenského Odborového 
zväzu verejnej správy Ministerstva financií SR za sumu 245.000,-  Sk   /2.500,- Sk/m2/ 

II.MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 2 o výmere 80 m2 a diel č. 3 o výmere 18 m2 
pričlenené k parcele 2509/20 pre ZO Slovenského odborového zväzu Verejnej správy 
Ministerstva financií SR za sumu 245.000,- 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: 14         neprítomní: 5 
  

16./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách parc.č 2231/52, 219 
 
- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 79/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov parc.č. 2231/52 o výmere 327 m2 
a parc.č. 2219 o výmere 77 m2 vyhotoveným GP č. 1/2007 firmou S-GEO, s.r.o. 
Ing. Michalom Schvábom pre DOAS, a.s. za sumu 1.010.000,- Sk /2.500,- Sk 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2231/52 o výmere 327 m2 a parc.č. 
2219 o výmere 77 m2 pre DOAS, a.s. za sumu 1.010.000,- 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: 14      neprítomní: 5 
 
17./ Odpredaj pozemku na SJ parc.č. 2231/50 
 

- predložil p. primátor 
 
     Ide o odpredaj príjazdovej komunikácie – kupujúci sú vlastníkmi chaty postavenej na 
parc.č. 2229, pozemkov priľahlých ku chate a pozemkov par.č. 2229,2231/32 
 
Uznesenie MsZ č. 80/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2231/50 o výmere 71 m2 
vytvorená GP 8/2007 vyhotoveným Ing. Robertom Lantajom, pre: 

- Ing. Milan Lešický a manž. JUDr. Daniela v 1/3-ine 
- Otakar Matoušek a manž. Ľudmila v 1/3-ine 
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- Otakar Matoušek v 1/3-ine 
za sumu 177.500,- Sk    /2.500,- Sk/m2/ 
 

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku ako je uvedené v bode I. 
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           neprítomní: 5         zdržal sa: 1 
 
18./ Odpredaj pozemkov pod garážami 
 
- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 81/2007 
              I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov zastavané  
                  garážami. 
                                           - parc.č. 3679/11 o výmere 20 m2 pre Dušana Fuzika a manž. 
                                             Editu za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č 3679/12 o výmere 19 m2 pre Ota Lévaia a manž. 
                                             Katarínu za sumu 9.500,- Sk 
                                           - parc. č. 3679/13 o výmere 19 m2 pre Zoltána Záreckého a manž. 
                                             Janu za sumu 9.500,-  
                                           - parc.č. 3679/14 o výmere 19 m2 pre Vladimíra Karoviča a manž. 
                                             Martu za sumu 9.500,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/15 o výmere 20 m2 pre Emila Omastu a manž. 
                                             Violu za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/16 o výmere 21 m2 pre Vladimíra Brdečku  
                                             za sumu 10.500,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/17 o výmere 20 m2 pre Petra Horáka a manž. 
                                             Ivetu za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/18 o výmere 20 m2 pre Mareka Laura a manž. 
                                             Leu za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/19 o výmere 20 m2 pre Petra Hladíka a manž. 
                                             Evu za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/20 o výmere 20 m2 pre LUMAX s.r.o.  
                                             za sumu 10.000,- Sk 
                                           - parc.č. 3679/21 o výmere 22 m2  pre Romana Šuplatu 
                                             za sumu 11.000,- Sk 
                                       II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov zastavané garážami ako  
                                            je uvedené v bode I. 

 
 za: 13         zdržal sa: 1             neprítomní: 5 
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19./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 82/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku 4089/4 o výmere 30 m2 pre Oľgu 
Fischerovú 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku 4089/4 o výmere 30 m2 
 
Za: 14          neprítomní: 5 
 
 
19.a/ Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o pravidlách častu 
predaja v obchode a času prevádzky služieb č. 8/2004 
 

- za signatárov petície Občania proti hluku a rušeniu nočného pokoja predniesla 
požiadavku MUDr. Emese Dobošová – poslankyňa MsZ, doplnil ju p. Mgr. Ivan 
Fendek 

 
Z petície vyplynuli 2 návrhy, a to: 
l./ - počas mesiacov máj a september môže byť prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich 
pohostinné služby len v rozmedzí od 6.00 hod. do 24.00 hod. Po 22.00 hod. je povolená len 
posluchová hudba a len vo vnútorných priestoroch prevádzky. 
Prevádzkovanie diskotéky, respektíve hudobnej produkcie v zóne B je zakázané. 
 
2./ - počas mesiacov máj a september môže byť prevádzková doba prevádzkarní 
poskytujúcich pohostinné služby len v rozmedzí od 6.00 hod. do 24.00 hod. Po 22.00 hod je 
povolená len posluchová hudba a len vo vnútorných priestoroch prevádzky. 
 
A/ - v prípade novostavieb a novovzniknutých prevádzkarní je potrebné protihlukové 
zabezpečenie riešiť v rámci stavebného konania vrátane hlukovej štúdie 
B/ existujúce prevádzkarne zabezpečia na vlastné náklady meranie hluku autorizovaným 
pracoviskom, ktorého výsledok je protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí 
a v stavbách. V prípade, že nameraná najvyššia hodnota hluku vo vonkajšom prostredí 
a v stavbách je prekročená, je treba zabezpečiť priestory tak, aby spĺňali podmienky v zmysle 
Nariadenia vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  
 
Po diskusii sa poslanci dohodli, že predmetný návrh sa prejedná v komisiách podnikateľskej, 
komisii cestovného ruchu a finančnej. V priestupkovej komisii už návrh prerokovaný bol dňa 
12.6.2007. Následne by sa nový návrh VZN vyvesil na úradnú tabuľu na pripomienkovanie 
občanov 15 dní pred zasadnutím MsZ. 
 
Hlasovanie:  
Za:14       neprítomní: 5 
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20./ Odkúpenie pozemku parc.č. 246 
 

- predložil p. primátor  
Uznesenie MsZ č. 83/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 246 o výmere 50 m2 do 
majetku mesta Senec od Zoltána Racskó za sumu 50.000,- Sk /1.000,- Sk/m2/ 

II. MsZ súhlasí s odkúpením pozemku parc.č. 246 o výmere 50 m2 do majetku mesta 
Senec od Zoltána Racskó za sumu 50.000,- 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: 14      neprítomní: 5 
 
21./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 84/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti parcely parc.č. 546 o výmere 100 m2 pre 
Henricha Bordácsa 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti parcely parc.č. 546 o výmere 100 m2  
 
Za: 14                 neprítomní: 5 
 
22./ Zámena pozemkov 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 85/2007 
 
          I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov  
             vytvorených GP č. 49/2007 vyhotoveným GEO 99- 
             Ing. Romanom Nemečkom 
          - pozemok diel č. 1 o výmere 6 m2 pričlenený k parc.č. 
            4061/1 a diel č. 2 o výmere 2 m2 pričlenený k parc.č. 
            4061/9 vo vlastníctve JUDr. Lýdii Kurčinovej prejd 
            do vlastníctva mesta Senec 
           - pozemok diel č. 3 o výmere 25 m2 pričlenený k parc.č. 
             4060/1 vo vlastníctve mesta Senec prejde do vlastníctva 
             JUDr. Lýdii Kurčinovej 
        
        II. MsZ súhlasí so zámenou pozemkov  
            - pozemkok diel č. 1 o výmere 6 m2 pričlenený k parc.č. 
        4061/1 a diel č. 2 o výmere 2 m2 pričlenený k parc.č. 
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        4061/9 vo vlastníctve JUDr. Lýdii Kurčinovej prejde 
       do vlastníctva mesta Senec 
     - pozemok diel č. 3 o výmere 25 m2 pričlenený k parc.č. 
       4060/1 vo vlastníctve mesta Senec prejde do vlastníctva 
       JUDr. Lýdii Kurčinovej 
       s doplatkom 300,- Sk/m2 , čo činí doplatok 5.100,- Sk. 
 

III. MsZ určuje lehotu na zaplateníe 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,   neprítomní:5 
  
23./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách 
 

- predložil p. primátor 
 
Uznesenie MsZ č. 86/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku parc.č. 2587/1 o výmere 80 m2 
pre JUDr. Alžbetu Horváthovú 

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p.č. 2587/1 o výmere 80 m2 
 
Za: 14            neprítomní: 5 
 
24./ Doplnenie do komisie životného prostredia 
 
Uznesenie MsZ č. 87/2007 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie člena komisie životného prostredia 
p. Takacs Rudolf, Kollárova 5, Senec 

II. MsZ súhlasí s doplnením za člena komisie životného prostredia 
p. Takacsa Rudolfa, Kollárova 5, Senec 
 
za: 14    neprítomní: 5 
 

25./ R ô z n e  
 
25.A/ Požiadavka sociálnej a zdravotnej komisie pri MsZ  
 
Mestskej rade a následne na rokovanie MsZ predložila sociálna a zdravotná komisia pri MsZ 
odporučenie, aby bolo prevedené navýšenie personálneho obsadenia v Zariadení 
opatrovateľskej služby v Senci o l miesto opatrovateľky, z dôvodu bezproblémového chodu 
tohto zariadenia. 
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Uznesenie MsZ č. 88/2007 
 
    I. MsZ prerokovalo požiadavku sociálnej a zdravotnej komisie pri MsZ ohľadom 
personálneho obsadenia v Zariadení opatrovateľskej služby v Senci. 
 

II.MsZ súhlasí s navýšením organizačnej štruktúry o l pracovné miesto v Zariadení 
opatrovateľskej služby v Senci. 
 

Za: 15                neprítomní: 4 
 
25.B/ Prerokovanie žiadosti o riešenie správy bytového domu Bratislavská č. 5 
 
     Dňa 30. 5. 2007 predložili vlastníci bytov bytového domu Bratislavská č. 5, Senec žiadosť 
o riešenie dlhodobo neriešiteľnej a nezávideniahodnej situácie s bývalým správcom bytového 
domu SVT Golem, s.r.o. 
     Zástupcovia bytového domu Bratislavská č. 5 boli prítomní na rokovaní MsZ, ozrejmili 
poslancom situáciu, k bodu sa vyjadril Mgr. Ivan Fendek – riaditeľ fi Dalkia, a.s.  
 
I n t e r p e l á c i e: 
 
      -     Mgr. Németh – permanentné parkovanie na Rybárskej ul.  

- Ing. Józan – v pravidelných intervaloch kontrolovať priority- následná kontrola  na  
septembrové MsZ 

- Voško – žiadal o ostrihanie živého plota na Šafárikovej ul., nebezpečný výjazd na 
                           Trnavskú ul. 
      -     Mgr. Galambos – upozornil na problém budovania betónových plotov na cintoríne  
  
 
 
 
 
 
 
Henrich   P o l a k o v i č                                                  Ing. Karol    K v á l 
       prednosta MsÚ                                                               primátor mesta 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Dušan Badinský 
Ing. Mikuláš Bertok 
 
 
Zapísala: 
Bernadičová G. 
 



 
 
 


