Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 13. 12. 2007
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Overovatelia: MUDr. Emese Dobošová
p. František Podolský
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal zasadnutie VIII. Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení. Z rokovania sa
ospravedlnil p. Ing. Józan Gašpar. Za overovateľov zápisnice boli určení MUDr. Emese
Dobošová a p. František Podolský. Za zapisovateľku G. Bernadičová.
Na úvod prišli s predvianočným pásmom pozdraviť poslancov MsZ žiaci Základnej
umeleckej školy v Senci pod vedením p. Mgr. Gabriela Škriečku.
Po prečítaní programu rokovania sa poslanci dohodli na zmene poradia niektorých bodov.
Mestské zastupiteľstvo tak rokovalo v tomto poradí:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesení
3./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Senec na roky
2008-2010 a k návrhom rozpočtov organizácií zriadených Mestom na roky 2008-10
4./ Úprava rozpočtu Správy cestovného ruchu v Senci na rok 2007
5./ VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2008
6./ Rozpočet mesta Senec na rok 2008
7./ Rozpočet mesta Senec na roky 2009, 2010
8./ Rozpočet Správy cestovného ruchu v Senci na rok 2008
9./ Rozpočet Správy cestovného ruchu v Senci na roky 2009, 2010
10./ Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Senci na rok 2008
11./ Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci na roky 2009, 2010
12./ Návrh na úpravu rozpočtu mesta v roku 2007
13./ Koncepcia rozvoja mesta Senec v oblasti tepelnej energetiky
14./ Prevod nehnuteľnosti parc.č. 5385/29 a 5398/75
15./Prenájom pozemku na výstavbu ubytovacieho zariadenia na SJ
16./ Odpredaj pozemku parc.č. 4089/25
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 4089/26
18./Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách
19./Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách
20./Odpredaj nehnuteľnosti
21./Udelenie odmeny primátorovi mesta
22./Udelenie odmeny zástupkyni primátora
22.A/ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke
23./Termíny zasadnutí MsR a MsZ v roku 2008
24./Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec
25./Odpredaj pozemkov parc.č. 5370/1, 5371, 5370/15, 5370/3
26./Odkúpenie budovy súp. číslo 2233
27./Zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc.č. 3568/1
28./Odpredaj pozemku parc.č. 3499/61

29./Odpredaj pozemku – diel č. 2 pričlenený k parc.č. 25/4
30./Odpredaj pozemku parc.č. 4125/2, 4125/5, 4125/6
31./Odpredaj pozemku parc.č. 2231/47 parc.č. 2231/7
32./Rôzne

3./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Senec na roky
2008-2010 a k návrhom rozpočtov organizácií zriadených Mestom na roky 2008-10
-

uviedla p. kontrolórka Ing. Kakašová

Uznesenie MsZ č. 166/2007
I. MsZ prerokovalo „Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
Mesta Senec na roky 2008-2010 a k návrhom
rozpočtov organizácií zriadených Mestom
na roky 2008- 2010“
II. MsZ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu Mesta Senec na roky
2008- 2010 a k návrhom rozpočtov
organizácií zriadených Mestom na roky 2008-2010“
za: 16, neprítomní: 3
4./ Úprava rozpočtu Správy cestovného ruchu v Senci na rok 2007
-

predložila p. riaditeľka Ing. Škultétyová

Uznesenie MsZ č. 167/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu v SCR
v roku 2007
Náklady celkom
20.225 tis. Sk
Výnosy celkom
20.225 tis. Sk
II. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu v SCR
na rok 2007
Náklady celkom
Výnosy celkom
Za: 16, neprítomní: 3

20.225 tis. Sk
20.225 tis. Sk

5./ VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008
-

uviedla Ing. Matúšová

Uznesenie MsZ č. 168/2007
I.

MsZ prerokovalo návrh VZN mesta Senec o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2008

II. MsZ schvaľuje VZN mesta Senec
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008
za: 16, neprítomní: 3
6. / Rozpočet mesta Senec na rok 2008
-

predložila Ing. Matúšová

-

uviedla, že schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/90 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho
schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Vyhodnotenie pripomienok sa
musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni
pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

-

Uvedené ustanovenie zákona bolo dodržané, rozpočet bol zverejnený od 27.11.
2007 a zverejnenie návrhu trvá. K dátumu uzávierky pripomienkovacieho konania boli
pripomienky doručené.

Poslanci vyhodnotili pripomienky, kde časť príjmov nebola do rozpočtu zapracovaná, po
zhodnotení pripomienok klubom nezávislých poslancov došlo k nasledovnej úprave rozpočtu.
Pripomienka : - zvýšiť príjem z predaja nehnuteľností o 5 mil. Sk – o d s ú h l a s e n á
- Výška príjmov sa prerozdelila do výdavkov nasledovne:
1. / Zvýšili sa výdavky na mestskú dopravu - 1 mil. Sk
2./
„
na mestské múzeum - 700 tis. Sk
3./
„
na vybudovanie prístupovej komunikácie SJ – 3 mil. Sk
Zvýšili sa dotácie na mládež, a to:
- do športovej oblasti
200 tis. Sk
- do kultúrnej oblasti
75 tis. Sk
- do sociálnej oblasti
25 tis. Sk
Uznesenie MsZ č. 169/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu mesta Senec

na rok 2008
Príjmy spolu:
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové + FO
Výdavky spolu:
Z toho:
Bežné výdavky:
Kapitálové + FO
II. MsZ schvaľuje rozpočet mesta Senec
na rok 2008
Príjmy spolu:
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové + FO
Výdavky spolu:
Z toho:
Bežné výdavky:
Kapitálové + FO

301.179 tis Sk
256.979 tis. Sk
44.200 tis. Sk
301.179 tis. Sk
250.164 tis. Sk
51.015 tis. Sk
301.179 tis Sk
256.979 tis. Sk
44.200 tis. Sk
301.179 tis. Sk
250.164 tis. Sk
51.015 tis. Sk

Za: 15, neprítomní: 2, zdržali sa: 2
7./ Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2009, 2010
-

predložila Ing. Matúšová
MUDr. Dobošová – Čo sa robí pre zrekonštruovanie budovy Strediska opatrovateľskej
Služby na Hviezdoslavovej ulici
odpovedal p. primátor – momentálne mesto čaká na vypísanie grantov na sociálne
účely

Uznesenie MsZ č. 170/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtov mesta Senec
na roky 2009, 2010
Rok 2009
Celkové príjmy 286.824 tis.Sk
Z toho:
Bežné príjmy
271.624 tis. Sk
Kapitálové + FO 15.200 tis. Sk
Výdavky celkom 286.824 tis. Sk
Z toho:
Bežné výdavky 265.514 tis. Sk
Kapitálové + FO 21.310 tis. Sk

Rok 2010
299.889 tis. Sk
285.689 tis. Sk
14.200 tis. Sk
299.889 tis. Sk
281.144 tis. Sk
18.745 tis. Sk

II. MsZ schvaľuje rozpočet mesta Senec na roky
2009 a 2010 ako je uvedené v bode I.

za: 17, neprítomní: 2
8./ Rozpočet Správy cestovného ruchu v Senci na rok 2008
- predložila Ing. Škultétyová
Uznesenie MsZ č. 171 /2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Správy
cestovného ruchu v Senci na rok 2008
Výnosy
22 550 tis. Sk
Náklady
22 550 tis. Sk
II. MsZ schvaľuje rozpočet Správy cestovného
ruchu v Senci na rok 2008
Výnosy
Náklady

22 550 tis. Sk
22 550 tis. Sk

Za: 16, neprítomní: 3
9./ Návrh rozpočtu Správy cestovného ruchu v Senci na roky 2009,2010
Uznesenie MsZ č. 172/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Správy cestovného
ruchu v Senci na roky 2009, 2010
Rok 2009
Rok 2010
Výnosy 24 634 tis. Sk
24 664 tis. Sk
Náklady 24 634 tis. Sk
24 664 tis. Sk
II. MsZ schvaľuje rozpočet Správy cestovného ruchu
v Senci na roky 2009, 2010
Rok 2009
Výnosy 24 634 tis. Sk
Náklady 24 634 tis. Sk

Rok 2010
24 664 tis. Sk
24 664 tis. Sk

Za: 17, neprítomní: 2
10./ Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Senci na rok 2008
-

predložil riaditeľ Mgr. Peter Szabo
Ing. Agárdy – MsKS je zrekonštruované, do čoho chceme dať finančné prostriedky, či
ide o rutinné náklady, štandardnú údržbu?
Odpovedal Mgr. Szabo – prízemie a pivničné priestory zostali staré, neboli
rekonštruované

Uznesenie MsZ č. 173/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska v Senci na rok 2008
Výnosy celkom
12.620 tis. Sk
Náklady celkom
12.620 tis. Sk
II. MsZ schvaľuje rozpočet Mestského kultúrneho
strediska v Senci na rok 2008
Výnosy celkom
12.620 tis. Sk
Náklady celkom
12.620 tis. Sk
Za: 17, neprítomní: 2
11./ Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci
na roky 2009, 2010
- predložil p. Mgr. Szabo
Uznesenie MsZ č. 174/2007
I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska v Senci na roky 2009,2010
rok 2009
Výnosy spolu 13.045 tis. Sk
Náklady spolu 13.045 tis. Sk

rok 2010
13.645 tis. Sk
13.645 tis. Sk

II. MsZ schvaľuje rozpočet Mestského kultúrneho
strediska v Senci na roky 2009,2010
Rok 2009
Rok 2010
Výnosy spolu 13.045 tis. Sk 13.645 tis. Sk
Náklady spolu 13.045 tis. Sk 13.645 tis. Sk
Za: 17, neprítomní: 2
12./ Návrh na úpravu rozpočtu mesta v roku 2007
-

uviedla p. Ing. Matúšová

Uznesenie MsZ č. 175/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta
na rok 2007
Príjmy spolu
364 388 tis. Sk
Z toho
Bežné príjmy 239 719 tis. Sk
Kapitálové+FO 124 670 tis. Sk
Výdavky spolu 364 388 tis. Sk

Z toho
Bežné výdavky 223 408 tis. Sk
Kapitálové+FO 140 980 tis. Sk
II. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2007
Príjmy spolu
364 388 tis. Sk
Z toho
Bežné príjmy 239 719 tis. Sk
Kapitálové+FO 124 670 tis. Sk
Výdavky spolu 364 388 tis. Sk
Z toho
Bežné výdavky 223 408 tis. Sk
Kapitálové+FO 140 980 tis. Sk
Za: 17, neprítomní: 2
13./ Koncepcia rozvoja mesta Senec v oblasti tepelnej energetiky
-

uviedol p. Mgr. Ivan Fendek

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo podľa § 29 zákona č. 657/2004 Z.z. Metodické
usmernenie pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v tepelnej energetike, ktorým sa určuje jej
minimálna obsahová náplň a rozsah spracovania.
Vypracovaná koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení obecným
zastupiteľstvom stáva súčasťou územnoplánovacej dokumentácie obce.
Na základe vyššie uvedené bola vypracovaná „Koncepcia rozvoja mesta Senec v oblasti
tepelnej energetiky“ na obdobie 10 rokov.
Uznesenie MsZ č. 176/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na Koncepciu rozvoja
Mesta Senec v oblasti tepelnej energetiky
II. MsZ schvaľuje Koncepciu rozvoja
Mesta Senec v oblasti tepelnej energetiky
Za: 18, neprítomný: 1
14./ Prevod nehnuteľnosti parc.č. 5385/29 a 5398/75
Uznesenie MsZ č. 177/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na prevod nehnuteľnosti
a infraštruktúry do majetku mesta
Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve ZOO Agro 5,s.r.o.
a fyzických osôb, ktoré zastupuje Ing. Ďurana
- parc.č. 5385/29 o výmere 2708 m2 v hodnote

1.895.600,- Sk
- parc.č. 5398/75 o výmere 3748 m2 v hodnote
2.623.600,- Sk
- verejné osvetlenie v hodnote 1.880.000,- Sk
- komunikácie a chodníky v hodnote 17.950.000,- Sk
Prevod nehnuteľnosti a infraštruktúry sa vykoná
darovacou zmluvou
II. MsZ súhlasí s prevodom nehnuteľnosti a infraštruktúry
uvedených v bode I. do majetku mesta darovacou zmluvou
III. Prílohou darovacej zmluvy musí byť kolaudačné
rozhodnutie a revízne správy
Za: 18, neprítomný: 1
15./ Prenájom pozemku na výstavbu ubytovacieho zariadenia na SJ
-

-

uviedol p. primátor a doplnil Ing. Juraj Urban – riaditeľ fi PAXTOUR, a.s.,
ktorá sa zaoberá cestovným ruchom
firma má záujem vybudovať ubytovacie zariadenie typu vysunutých kolových
apartmánov nad vodou, s príslušenstvom
K tomuto zariadeniu by patrila aj „štýlová korzárska loď“, ktorá by slúžila na
doplnkovú činnosť k ubytovaniu, najmä na spoločenské akcie a posedenia, ako
sa uvádza v žiadosti
Ing. Winkler – nesúhlasí, ruší sa tým výhľad na Slnečné jazerá
skutočný záber vodnej plochy je väčší ako 200 m2
Ing. Badinský – je proti, nakoľko sa berie z vodnej plochy

Uznesenie MsZ č. 178/2007
I. MsZ prerokovalo žiadosť fi PAXTOUR a.s.
o prenájom pozemku nad vodnou plochou v areáli
Slnečných jazier z dôvodu výstavby ubytovacieho
zariadenia v rozsahu cca 200 m2
II. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku
nad vodnou plochou v areáli SJ z dôvodu výstavby
ubytovacieho zariadenia v rozsahu 200 m2
III. Podmienky prenájmu budú prejednané a schválené v MsZ
Za: 14, proti: 2, zdržal sa hlasovania: 2, neprítomný: 1
16./ Odpredaj pozemku parc.č. 4089/25
Uznesenie MsZ č. 179/2007

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku
parc.č. 4089/25 o výmere 20 m2 pre Mgr. Oľgu
Fischerovú za sumu 30.000,- Sk /1.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 4089/25
o výmere 20 m2 pre Mgr. Oľgu Fischerovú za sumu
30.000,- Sk s podmienkou, že kupujúca preloží
inžinierske siete na predmetnom pozemku na vlastné
náklady.
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: 17, neprítomní: 2
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 4089/26
Uznesenie MsZ č. 180/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č.
4089/26 o výmere 20 m2 pre Pavla Horníka za
cenu 6.000,- Sk /300,-Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 4089/26
o výmere 20 m2 pre Pavla Horníka za cenu 6.000,- Sk
s podmienkou, že kupujúci preloží inžinierske siete
na predmetnom pozemku na vlastné náklady
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: 17, neprítomní: 2
18./ Odpredaj pozemkov na Slnečných jazerách
Uznesenie MsZ č. 181/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov
- diel č. 1 o výmere 128 m2 pričlenený k parc.č.
2514/34 pre Drahomíra Lužu a manž. Darinu

za sumu 320.000 Sk /2.500,- Sk/m2/
- diel č. 2 o výmere 1 m2 pričlenený k parc.č.
2540/1 a diel č. 3 o výmere 23 m2 pričlenený
k parc.č. 2540/2 pre Jozefa Beladiča a manž. Annu
za sumu 60.000,- /2.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov
– diel č. 1 o výmere 128 m2 pričlenený k parc.č.
2514/34 pre Drahomíra Lužu a manž. Darinu
za sumu 320.000 Sk
- diel č. 2 o výmere 1 m2 pričlenený k parc.č. 2540/1
a diel č. 3 o výmere 23 m2 pričlenený k parc.č.
2540/2 pre Jozefa Beladiča a manž. Annu za sumu
60.000,- 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: 17, neprítomní: 2
19./ Odpredaj pozemku na Slnečných jazerách
Uznesenie MsZ č. 182/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku
diel č. 2 o výmere 287 m2 pričlenený k parc.č.
2463/221 pre:
Evu Bodovú v ½ -ici
Tatianu Pukalovičovú v 1/2 –ici
za sumu 717.500,- Sk /2.500,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 2
o výmere 287 m2 pričlenený k parc.č. 2463/221
pre:
Evu Bodovú v ½- ici
Tatianu Pukalovičovú v ½-ici
za sumu 717.500,- 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: 15, zdržali sa: 2, neprítomní: 2

20./ Odpredaj nehnuteľnosti
Uznesenie MsZ č. 183/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti a pozemkov
- parc.č. 104/1 o výmere 329 m2
- parc.č.104/2 o výmere 97 m2
- parc.č. 104/3 o výmere 29
pre Ing. Ritu Tornayaiovú za sumu 1 365 000,- Sk
II. MsZ súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti a pozemkov
- parc.č. 104/1 o výmere 329 m2
- parc.č.104/2 o výmere 97 m2
- parc.č. 104/3 o výmere 29 m2
pre Ing. Ritu Tornayaiovú za sumu 1 365 000,- 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: 18, neprítomný: 1
21./ Udelenie odmeny primátorovi mesta
Uznesenie MsZ č. 184 /2007
I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny
primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi
vo výške 50% súčtu platov za obdobie októberdecember roku 2007
II. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta
Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu platov
za obdobie mesiacov október – december roku 2007
za: 18, neprítomný: 1

22./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora
Uznesenie MsZ č. 185/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny
zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej

vo výške 50% súčtu platov za obdobie
október – december 2007
II. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora
p. Helene Nemcovej vo výške 50% súčtu platov
za obdobie október- december 2007
za: 18, neprítomný: 1
22.A/ Udelenie odmeny hlavnej kontrolórke MsZ
-

predložil p. Ing. Winkler Ján

Uznesenie MsZ č. 186/2007
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele
Kakašovej vo výške 30% súčtu platov za obdobie október-december 2007
MsZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Kakašovej vo výške
30% súčtu platov za obdobie október-december 2007

Za:18, neprítomný: 1
23./ Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v roku 2008
Uznesenie MsZ č. 187/2007
I. MsZ prerokovalo návrh termínov zasadnutí
MsR a MsZ v roku 2008
MESTSKÁ RADA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. –––17. 1. 2008
2. 6. 2. 2008
21. 2. 2008
3. 26. 3. 2008
10. 4. 2008
4. 14. 5. 2008
29. 5. 2008
5. 11. 6. 2008
26. 6. 2008
6. 27. 8. 2008
11. 9. 2008
7. 8. 10. 2008
23. 10. 2008
8. 19. 11. 2008
11. 12. 2008
II. MsZ schvaľuje termíny zasadnutí MsR a MsZ
v roku 2008 podľa návrhu uvedeného v bode I.
za: 18, neprítomný: 1
24./ Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Senec
Uznesenie MsZ č. 188/2007

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecného záväzného
nariadenia o určení názvu ulíc v meste Senec:
Dlhá
Jesenná
Zimná
Agátová
Brezová
Lipová
Orechová
2.
MsZ
schvaľuje
o určení názvu ulíc v meste Senec:
Dlhá
Jesenná
Zimná
Agátová
Brezová
Lipová
Orechová
Za: 18, neprítomný: 1

Hosszú utca
Őszi utca
Téli utca
Akácos utca
Nyírfa utca
Hársfa utca
Diós utca
Všeobecne

25./ Odpredaj pozemkov parc.č. 5371, 5370/1, 5370/15, 5370/3
Uznesenie MsZ č. 189/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na predaj pozemkov
parc.č. 5371 o výmere 682 m2
parc.č. 5370/1 o výmere 7133 m2
parc. č. 5370/15 o výmere 15 m2
parc. č. 5370/3 o výmere 119 m2
pre Verejnoprospešný podnik Senec, a.s.
za sumu ....5.950.400,-....Sk
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov
parc.č. 5371 o výmere 682 m2
parc.č. 5370/1 o výmere 7133 m2
parc. č. 5370/15 o výmere 15 m2
parc. č. 5370/3 o výmere 119 m2
pre Verejnoprospešný podnik Senec, a.s.
za sumu ......5.950.400,-.....Sk
za: 16, zdržal sa hlasovania: 1, neprítomní: 2
26./ Odkúpenie budovy súp. číslo 2233

záväzné
Hosszú utca
Őszi utca
Téli utca
Akácos utca
Nyírfa utca
Hársfa utca
Diós utca

nariadenie

Uznesenie MsZ č. 190/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na kúpu nehnuteľnosti
/Nástrojárska hala/ súpisné číslo 2233 postavenej
na pozemku parc.č. 5370/2 o výmere 171 m2
Hodnota budovy podľa znaleckého posudku
3.500.000,- Sk
Predávajúci:
Verejnoprospešný podnik Senec, a.s.
Kupujúci:
Mesto Senec
Cena: 3.500.000,- Sk
II. MsZ súhlasí s kúpou nehnuteľnosti /Nástrojárska hala/
súpisné číslo 2233 postavenej na parc. 5370/2 o výmere
171
Predávajúci:
Verejnoprospešný podnik Senec, a.s.
Kupujúci:
Mesto Senec
Cena : 3.500.000,- Sk
Za: 16, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
27./ Zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc.č. 3568/1
Uznesenie MsZ č. 191/2007
I. MsZ prerokovalo žiadosť na zriadenie vecného
bremena vo vlastníctve mesta Senec parc.č. 3568/1
II. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena na
pozemok vo vlastníctve mesta Senec parc.č. 3568/1
Text vecného bremena:
Mesto Senec zriaďuje – v prospech vlastníka pozemku parc.č. 3567, t.j. toho času
Kláry Pereszlényiovej ako súčasnej vlastníčky pozemku parc.č. 3567, aj v prospech
všetkých ďalších vlastníkov pozemku parc.č. 3567 – vecné bremeno zaťažujúce pozemok
parc.č. 3568/1 zastavaná plocha o výmere 761 m2 v celom rozsahu, t.j. právo prechodu
peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc.č. 3568/1. Vecné bremeno sa
zriaďuje ako vecné bremeno in rem.
Obsahom vyššie citovaného vecného bremena je povinnosť Mesta Senec strpieť výkon
práva vlastníka pozemku parc.č. 3567, t.j. toho častu Kláry Pereszlényiovej ako súčasnej
vlastníčky pozemku parc.č. 3567, aj v prospech všetkých ďalších vlastníkov pozemku
parc.č. 3567, spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez
pozemok parc.č. 3568/1 v celom rozsahu.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.

Za: 18, neprítomný: 1
28./ Odpredaj pozemku parc.č. 3499/61
Uznesenie MsZ č. 192/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku
parc.č. 3499/61 o výmere 21 m2 pre JUDr.
Mikuláša Pinnela za sumu 10.500,- /500,-Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č.
3499/61 o výmere 21 m2 pre JUDr. Mikuláša
Pinnela 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
29./ Odpredaj pozemku – diel č. 2 pričlenený k parc.č. 25/4
Uznesenie MsZ č. 193/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku
diel č. 2 o výmere 30 m2 pričlenený k parc.č.
25/4 pre:
Kupkovič Zoltán v 1/10-ine
Geodetika s.r.o. v 3/10-nách
Farkaš Csaba
v 2/10-nách
Sztracený Alexander v 1/10-ine
Farkaš Mikuláš a Alica Farkašová v 1/10-ine
Krajčovič Gabriel v 2/10-nách
za sumu 15.000,- Sk /500,-Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 2
o výmere 30 m2 pričlenený k parc.č. 25/4 podľa návrhu
uvedeného 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: 14, neprítomní: 5
30./Odpredaj pozemku parc.č. 4125/2, 4125/5, 4125/6
Uznesenie MsZ č. 194/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov
parc.č. 4125/2 o výmere 203 m2
parc.č. 4125/5 o výmere 5 m2
parc.č. 4125/6 o výmere 23 m2
pre Štefana Kurica a manž. Ľudmilu
za sumu 23.100,- Sk /100,- Sk/m2/
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov
parc.č. 4125/2 o výmere 203 m2
parc.č. 4125/5 o výmere 5 m2
parc.č. 4125/6 o výmere 23 m2
pre Štefana Kurica a manž. Ľudmilu
za sumu 23.100,- Sk /100,- 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: 16, neprítomní: 3
31./ Odpredaj pozemku parc.č. 2231/47 parc.č. 2231/7
Uznesenie MsZ č. 195/2007
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku
parc.č. 2231/47 o výmere 250 m2
parc.č. 2231/7 o výmere 6 m2
pre SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s.r.o.
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2231/47
parc.č. 2231/47 o výmere 250 m2 pre SYRMEX
INTERNATIONAL spol. s.r.o. za sumu 625.000,- Sk
/2.500,-Sk/m2/
nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2231/7
o výmere 6 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, zdržal sa: 1, neprítomní: 3
32./R ô z n e
32.A/
Určenie termínov na vykonanie sobášnych obradov v roku 2008 a určenie
poplatku za uskutočnenie sobášneho obradu mimo sobášnej miestnosti
Uznesenie MsZ č. 196/2007
I. MsZ ruší uznesenie č. 19/2006
II. MsZ určuje poplatok za uskutočnenie sobášneho obradu
mimo sobášnej miestnosti vo výške 2.000,- Sk
III. MsZ určuje termíny na vykonanie sobášnych obradov
v roku 2008
- piatok v čase od 13.00 – 14.00 hod.
- sobota v čase od 14.00 – 17.30 hod.
za: 16, neprítomní: 3
Interpelácie:
p. Voško – apeloval na smetné koše – odpovedal p. primátor sú objednané, čaká sa na
dodávku
Mgr. Galambos – na Tureckom dome – odcudzené ríny, zateká fasáda
Ing. Badinský – apeloval na zametanie zametacím vozom na Letnej ulici /častejšie/
Na záver poprial p. primátor všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov a
pozval poslancov na „Horúce kreslo“, ktoré sa uskutoční 19. 12. 2007 o 18.00 v MsKS.

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ
Overovatelia:
MUDr. Emese Dobošová
p. František Podolský
Zapísala: Bernadičová G.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

