
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 21. februára 2008 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Overovatelia:  p. Roman Voško 
  Ing. Gabriel Agárdy 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal II. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec 
Mgr. Pavol Škovránek, Mgr. Ivan Fendek a Mgr. Rudolf Galambos. Za overovateľov 
zápisnice primátor určil p. Romana Voška a Ing. Gabriela Agárdyho. Za zapisovateľku 
Bronislavu Gašparovú.  
 
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh cenníka na rok 2008 za vstup na Slnečné jazerá 
4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do mestskej školskej rady 
5. Správa o činnosti MsP za IV. štvrťrok roku 2007 
6. Účasť členov komisií MsZ na zasadnutiach komisií v roku 2007 
7. Návrh VZN o vytváraní životného prostredia na území mesta Senec 
8. Dotácie mesta pre spoločenské organizácie a športové kluby 
9. Návrh na udelenie  „Ceny mesta“ a „Ceny primátora mesta“ za rok 2007 
10. Príspevok za poskytnutie sociálnych služieb 
11. Usporiadanie zmluvných vzťahov s fi. Aquathermal a.s. 
12. Zadanie Urbanistickej štúdie – Obytná zóna Senec Juh 
13. Zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. č. 3568/1 
14. Zámena nehnuteľnosti 
15. Odpredaj pozemku parc. č. 4321/4 
16. Odpredaj pozemkov parc. č. 3578/4 a 3578/3 
17. Odpredaj pozemku parc. č. 4089/303 
18. Odpredaj nehnuteľnosti Benkovská 
19. Odpredaj pozemku parc. č. 596 
20. Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 28/3 
21. Odpredaj nehnuteľnosti súpis. č. 114 
22. Odpredaj pozemku parc. č. 2371/327 
23. Odpredaj pozemku parc. č. 3635/1 
24. Prenájom pozemku parc. č. 2557 
25. Rôzne 
26. Záver 
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3. Návrh cenníka na rok 2008 za vstup na Slnečné jazerá 
- informoval Ing. Silvia Škultétyová 

 
Uznesenie MsZ č. 3/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh cenníka na rok 2008 za vstup na Slnečné jazerá 
2. MsZ súhlasí s cenníkom na rok 2008 za vstup na Slnečné jazerá  

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

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do mestskej školskej rady 
- informoval p. Henrich Polakovič 
- p. Duray – navrhol namiesto Mgr. Kubliniak delegovať do mestskej školskej 

rady Ing. Mikuláša Bertóka  
 
Uznesenie MsZ č. 4/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady 
2. MsZ navrhuje za členov mestskej školskej rady:  

Ing. Mikuláša Bertóka 
p. Romana Voška 

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 4 
 
 

5. Správa o činnosti MsP za IV. štvrťrok roku 2007  
- informoval p. Ľuboš Hlaváč 
- MUDr. Dobošová – informovala sa o možnosti spoplatnenia parkoviska pred 

MsÚ 
- Ing. Kvál – uvažovali sme o umiestnení parkovacích automatov. Prvé dve 

hodiny by boli zdarma. 
- Ing. Józan – navrhol nájsť riešenie zhodné so zákonom 
- p. Voško – na chodníku oproti MsÚ parkujú autá a zabraňujú prechodu 

chodcov 
- Ing. Kvál – táto časť sa bude celá riešiť komplexne. Na pláne je vybudovanie 

nového chodníka so zeleňou a šikmým alebo pozdĺžnym státím. Jednáme 
s dopravnou políciou o možnostiach výstavby. 

- Mgr. Németh – na námestí pri očnej optike stoja taxíky v križovatke. Auto 
ktoré vychádza z Krátkej ul. má nedostatočný výhľad.  

- Ing. Kvál – prejednáme to s dopravnou políciou. Ak sa bude dať umiestnime 
na cestu zábrany.  

- Ing. Józan – informoval sa, akým spôsobom sa bude riešiť vandalizmus na 
Slnečných jazerách – prevrátené lavičky a smetné koše.  

- Ing. Kvál – lavičky pripevníme alebo dve prilepíme k sebe. Tým by sa 
zabránilo k ich prevráteniu. 

- Ing. Józan – poukázal na nedisciplinovanosť a porušovanie dopravných 
predpisov zo strany taxikárov (hlavne cez víkend a vo večerných hodinách) 

 
Uznesenie MsZ č. 5/2008  

1. MsZ prerokovalo správu o činnosti mestskej polície za IV. štvrťrok roku 2007  
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2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za IV. štvrťrok roku 2007  
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 

6. Účasť členov komisií v roku 2007  
- informoval Ing. Karol Kvál 
- MUDr. Dobošová – navrhla, aby kluby riešili svojich členov, ktorí sa 

nezúčastňujú zasadnutí komisií 
- p. Nádaský – navrhol, aby kluby do najbližšieho zasadnutia MsZ predložili 

návrhy nových členov komisií za tých, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí komisie 
menej ako 50%, alebo len vylúčili tých členov, ktorí mali menšiu ako 50% 
účasť na zasadnutí a nedoplnili za nich nových členov. 

 
Uznesenie MsZ č. 6/2008  

1. MsZ prerokovalo účasť členov komisií MsZ na zasadnutiach komisií v roku 2007  
2. MsZ berie na vedomie účasť členov komisií MsZ na zasadnutiach komisií v roku 2007  
3. MsZ ukladá klubom, ktoré nominovali svojich členov do komisií, aby prehodnotili 

účasť členov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí komisie menej ako 50% 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 
 
 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vytváraní životného prostredia na 
území mesta Senec 

- informoval Ing. Karol Kvál a p. Henrich Polakovič 
- do VZN boli zapracované požiadavky poslancov 

 
Uznesenie MsZ č. 7/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vytváraní životného 
prostredia na území mesta Senec 

2. MsZ schvaľuje VZN o vytváraní životného prostredia na území mesta Senec 
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 

8. Dotácie mesta pre spoločenské organizácie a športové kluby 
- informoval Ing. Karol Kvál a p. Henrich Polakovič 

 
Uznesenie MsZ č 8/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh dotácií mesta pre spoločenské organizácie a športové kluby na 
rok 2008  

2. MsZ schvaľuje návrh výšky dotácií pre spoločenské organizácie a športové kluby na 
rok 2008  

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 
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9. Návrh na udelenie „Ceny mesta“ a „Ceny primátora mesta“ za rok 2007  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 9/2008  

1. MsZ prerokovalo predložený návrh na udelenie „Ceny mesta“ a „Ceny primátora 
mesta“ za rok 2007  

2. MsZ udeľuje v zmysle Štatútu mesta Senec:  
Cenu mesta: 

- Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
- Prof. Ing. Ján Grolmus, CSc. 
- Ľudmila Bartošovičová 

Cenu primátora:  
- Tomáš Mókoš 

3. MsZ schvaľuje v zmysle Štatútu mesta Senec: 
- laureátovi Ceny mesta peňažnú odmenu vo výške 20.000,- Sk 
- laureátovi Ceny primátora mesta vecný dar v hodnote 2.500,- Sk 

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

10. Príspevok na poskytnutie sociálnych služieb 
- informoval Ing. Karol Kvál  
- MUDr. Dobošová – podporila túto myšlienku. Požiadala o prešetrenie podnetu 

občana, že v dome na „Guláške“ sa zdržujú (a za poplatok bývajú) psychicky 
narušení občania. 

 
Uznesenie MsZ č. 10/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh príspevku na úhradu nákladov v Domove sociálnych služieb 
v Gabčíkove za Jozefa Podolszkého vo výške 2.000,- Sk/mesačne 

2. MsZ súhlasí s poskytnutím príspevku na úhradu nákladov v Domove sociálnych 
služieb v Gabčíkove za Jozefa Podolszkého vo výške 2.000,- Sk/mesačne 

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

11. Usporiadanie zmluvných vzťahov s fi. Aquathermal a.s. 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 11/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na vzájomné usporiadanie zmluvných vzťahov s fi. 
AQUATHERMAL a.s. Senec a mesto Senec 

- fi. Aquathermal a.s. súhlasí so zrušením zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy 
zo dňa 13.11.2002 

- fi. Aquathermal a.s. súhlasí so zrušením Nájomnej zmluvy zo dňa 18.09.2002 
fi. Aquathermal a.s. požaduje: 

- uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na pozemok (vytvorený novým GP), ktorý 
chce využívať o výmere cca 3175 m2 za cenu 20,- Sk/m2 ročne na dobu do 
roku 2032 

- nájomné, ktoré uhrádzala od 01.08.2004 i za pozemky, ktoré nevyužívala 
vrátiť alebo vzájomne započítať (uhrádzala za 6388 m2, využívala 3175 m2) 
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2. MsZ súhlasí s návrhom na vysporiadanie zmluvných vzťahov s fi. Aquathermal a.s. 
a mestom Senec 

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

12. Zadanie Urbanistickej štúdie – Obytná zóna Senec Juh 
- informoval Ing. arch. Igor Križko 

 
Uznesenie MsZ č. 12/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie (UŠ) „Obytná zóna – SENEC 
JUH“, ktoré právnická osoba Eureal, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 01 Bratislava 
predložila na schválenie mestu Senec, ako orgánu územného plánovania a ktorá ako 
územnoplánovací podklad bude riešiť výstavbu rodinných domov a bytových domov 
v katastrálnom území Senec, na parc. č. 5478/1, 5478/2, 5478/3 a 5478/4. 

2. MsZ berie na vedomie uznesenie MsZ č. 102/2004 z 09.09.2004, ktorým bola 
odsúhlasená zmena terajšieho funkčného využitia „priemysel“ na funkčné využitie 
„bývanie, služby a drobné prevádzky“. 

3. MsZ berie na vedomie stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania na MsÚ 
v Senci zo dňa 22.01.2008 (bod 27). 

4. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa overí 
koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a bude slúžiť 
ako podklad pre aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta – 
„Územný plán mesta Senec“ v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

5. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej v bode 1 a v bode 4 za nasledovných 
podmienok:  

- UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami 
v zmysle stavebného zákona 

- náklady na obstaranie  a prerokovanie UŠ budú hradené výlučne z prostriedkov 
žiadateľa 

- náklady na realizáciu inžinierskych sietí súvisiacich s výstavbou navrhovaných 
rodinných  a bytových domov budú hradené výlučne z prostriedkov žiadateľa, 
resp. budúceho investora 

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

13. Zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. č. 3568/1 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 13/2008  

1. MsZ ruší uznesenie MsZ č. 191/2007  
2. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. č. 

3568/1 
3. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Senec 

parc. č. 3568/1  
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Text vecného bremena: 
Mesto Senec zriaďuje - v prospech vlastníkov pozemku parc.č. 3567, t.j. toho času 

Františka Podolského a manželky Ernestíny ako súčasných vlastníkov 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 času Františka Podolského a manželky 
Ernestíny  ako súčasných vlastníkov 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: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 
 
 

14. Zámena nehnuteľnosti 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 14/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na zámenu a odpredaj pozemkov, parcely vytvorené 
geometrickým plánom č. 38/2007 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom,  

- diel č. 1 o výmere 86 m2 pričlenený k parc. č. 4320/1 vo vlastníctve mesta 
Senec prejde do vlastníctva Jána Opavského a manž. Žofii 

- diel č. 2 o výmere 19 m2 pričlenený k parc. č. 4321/1 vo vlastníctve Jána 
Opavského a manž. Žofii prejde do vlastníctva mesta Senec 

- rozdiel vo výmerách o rozlohe 67 m2 mesto Senec odpredá Jánovi Opavskému 
a manž. Žofii za sumu 20.100,- Sk (300,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí so zámenou a odpredajom ako je uvedené v bode 1 
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: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6 
 
 

15. Odpredaj pozemku parc. č. 4321/4 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 15/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4321/4 o výmere 101 m2, 
parcela vytvorená geometrickým plánom č. 218/2007 vyhotoveným GEO-team 
Slovakia s.r.o., Petrom Vargom pre Jána Bagiho za sumu 30.300,- Sk (300,- Sk/m2)  

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 4321/4 o výmere 101 m2 pre Jána Bagiho 
za sumu 30.300,- Sk 

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



 7

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

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

16. Odpredaj pozemkov parc. č. 3578/4 a 3578/3 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 16/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov:  
- parc. č. 3578/3 záhrada o výmere 58 m2 v 1/1 
- parc. č. 3578/4 záhrada o výmere 25 m2 v ½-ici spolu 70,5 m2, parcely 

vytvorené geometrickým plánom č. 196/2007 vyhotoveným GEOTOP, Ing. 
Michalom Ležákom, pre Dušana Kipsa a manželku MUDr. Martu za sumu 
35.250,- Sk (500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov ako je uvedené v bode 1 
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: 0, neprítomní: 5 
 
 

17. Odpredaj pozemku parc. č. 4089/303  
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 17/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4089/303 o výmere 6 m2, 
parcela vytvorená geometrickým plánom č. 60/2007 vyhotoveným GEODETIKA 
s.r.o. Zoltánom Kupkovičom pre PaeDr. Milana Murgaša a manž. Dr. Martu za sumu 
3.000,- Sk (500,- Sk/m2) 

2. MsZ súhlasí s odpredajom ako je uvedené v bode 1 
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: 0, neprítomní: 5 
 
 

18. Odpredaj nehnuteľnosti 
- informoval Ing. Karol Kvál a p. Henrich Polakovič  

 
Uznesenie MsZ č. 18/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
10920/36556 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpis. č. 230 
a pozemkoch: 

- parc. č. 725 zastavaná plocha o výmere 214 m2 (zastavaná bytovým domom) 
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- parc. č. 729/4 zastavaná plocha o výmere 641 m2 (priľahlý pozemok 
k bytovému domu)  

pre Janu Benkovskú v podiele 10920/36556 za sumu 25.540,- Sk (100,- Sk/m2) 
2. MsZ súhlasí s odpredajom nehnuteľností uvedených v bode 1 
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: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 
 

19. Odpredaj pozemku parc. č. 175/1 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 19/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 175/1 o výmere 596 m2 pre Ing. 
Roberta Leichta a manž. Jarmilu 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 

20. Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 28/3 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 20/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti parc.č . 28/3 časť PK parc. č. 936/6 
o výmere 27 m2 pre Rudolfa Porubského 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 

21. Odpredaj nehnuteľnosti súpis. č. 114 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 21/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti: 
- stavba súpis. č. 114 
- pozemok parc. č. 3473 o výmere 320 m2 pre Miroslava Špureka 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 
 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 

22. Odpredaj pozemku parc. č. 2371/327 
- informoval Ing. Karol Kvál  
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Uznesenie MsZ č. 22/2008  
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2371/327 o výmere 844 m2 pre 

fi. POPPER a.s. 
2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 

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

23. Odpredaj pozemku parc. č. 3635/1 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 23/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 3635/1 o výmere cca 20 
m2 pre Vladimíra Suchoňa 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 

24. Prenájom pozemku parc. č. 2557 
- informoval Ing. Karol Kvál  
- Ing. Józan – predložil žiaodsť komisie výstavby a územného plánovania 

o riešenie tejto lokality (Zrubová reštaurácia) 
 
Uznesenie MsZ č. 24/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť firmy TRO s.r.o. Kráľová pri Senci o dlhodobý prenájom 
pozemku parc. č. 2557 na Slnečných jazerách za účelom vybudovania hotela 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku uvedenom v bode 1 
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 

25. Rôzne 
 
Komisia na Senecké leto a Veľký letný karneval 2008  

- informoval Ing. Karol Kvál  
 
Uznesenie MsZ č. 25/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie členov komisie na Senecké leto a Veľký letný 
karneval 2008  

2. MsZ schvaľuje členov komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval 2008  
 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 

- Ing. Kvál – predložil žiadosť Ing. Jany Mihalovičovej – úradná hodina 
poslanca mestského zastupiteľstva pre stretnutie s občanom. 

- Ing. Józan – navrhol určiť deň a čas a raz za mesiac sa stretávať s občanmi 
(skúšobná doba 3 mesiace) 
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- Ing. Agárdy – navrhol, aby sa v novinách Senčan uverejnil oznam pre občanov 
mesta, ktorí sa chcú stretnúť s poslancami, aby nechali v kancelárii prvého 
kontaktu požiadavku na poslanca s kontaktom. Pracovník by informoval 
konkrétneho poslanca a ten by sa spojil s občanom.  

- MUDr. Dobošová – ľudia majú radi pravidelnosť. Zvyknú si na určitý režim. 
Preto navrhla podporiť návrh p. Ing. Józana.  

- poslanci sa dohodli a hlasovali za návrh Ing. Józana, že každý prvý utorok 
v mesiaci (začínajúc marcom) bude vyhradená „úradná hodina poslanca 
mestského zastupiteľstva pre stretnutie s občanmi“ v čase od 17:00 h do 18:00 
h na mestskom úrade v Senci v sobášnej miestnosti 

 
 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 
 

- Ing. Kvál – informoval o spore s fi. Olympic a.s. Predložil návrh akcionára 
spoločnosti o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov akcionárov 
spoločnosti Olympic. 

 
- Ing. Agárdy – informoval o výstavbe diaľnice D4. Navrhol poslať list na VÚC, 

že mesto Senec podporuje stredný variant a k listu priložiť aj uznesenie z MsZ. 
 

- Ing. Maglocký – informoval o zaslanom liste na SOU – výhrady k stavebnému 
povoleniu pre Kaufland, kde navrhuje aby parkovisko bolo delené zeleňou. 
Presnejšie poukázal, kde by stromy mali byť vysadené. 

- Ing. Kvál – na MsÚ boli doručené viaceré požiadavky, ktoré budú zapracované 
do stavebného povolenia pre Kaufland 

- vyzvať LIDL o výsadbu zelene pred predajňou LIDL 
 

- Ing. Józan – z poverenia komisie výstavba predniesol žiadosť o riešení 
mestskej dopravy v meste Senec. Navrhol vytvoriť komisiu z poslancov 
(zastúpenie z každého obvodu) a tá by následne predložila do zastupiteľstva 
riešenie dopravnej situácie v meste.  

 
- Ing. Józan – informoval sa či sa bude budovať vodovod pre rodinné domy na 

Bratislavskej ul. za Tescom 
- Ing. Kvál – mesto vybuduje vodovod pre tieto rodinné domy 

 
- Ing. Józan – okolie Žarnovovej ul. kde sa robila nová kanalizácia je stále 

neupravené a nie je vrátené do pôvodného stavu. Navrhol vyzvať dodávateľské 
firmy, aby po dokončení prác vrátili komunikáciu a priľahlé okolie do 
pôvodného stavu napr. do 3 týždňoch.  

- Ing. Kvál – pre mrazivé počasie sa začalo až v týchto dňoch pracovať na 
úprave Žarnovovej ulice. Budujú sa asfaltové chodníky a cesta. 

 
- Ing. Józan – informoval sa o termíne voľby nového člena rady 
- p. Voško – navrhol termín voľby člena rady na najbližšom MsZ. Poslanci s 

návrhom súhlasili. 
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- MUDr. Dobošová – pozvala všetkých prítomných a hlavne ich manželky na 
oslavy MDŽ, ktoré organizuje SMER-SD dňa 15.03.2008 o 15:00 h 
v kultúrnom stredisku 

 
- p. Černay – pozval poslancov na okrúhly stôl dňa 07.03.2008 o 18:00 h 

v kultúrnom stredisku  
- p. Černay – (výjazdová) komisia výstavby sa pri posudzovaní nehnuteľností 

pri odpredajoch nevie dostať k mestskému majetku. Majitelia chát majú 
oplotený a neprístupný pre verejnosť mestský majetok. Navrhol vzniknutú 
situáciu riešiť (vyzvať na odkúpenie, alebo prenájom).  

- Ing. Józan – navrhol na aprílovom zastupiteľstve predložiť konkrétny návrh 
riešenia problému 

- p. Czére – bolo by vhodné spraviť skupinku zo zamestnancov mestského úradu 
(ekonóm, právnik, odd. výstavby), ktorá by sa venovala súpisu mestského 
majetku na jazerách.  

 
- Mgr. Németh – zaujímala sa kedy bude ukončená oprava komunikácie na 

Rybárskej ul. Požiadala vyčistiť Štefánikovu ul. zametacím vozidlom.  
 

- Ing. Badinský – poukázal na znečistené verejné priestranstvá. Požiadal spevniť 
plochy na Tureckej ul. kde parkujú autá na zeleni. 

 
 
 

P. primátor 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:  Ing. Gabriela Agárdy 
 
 
 
   p. Roman Voško 
 
 
 
 
Zapisovateľka:  
Bronislava Gašparová 
 


